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Valtioneuvoston asetus

47/2011

vuodelta 2011 maksettavasta mehiläistalouden kansallisesta pesäkohtaisesta tuesta

Annettu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2011

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esitte-
lystä, säädetään maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) 15 §:n 3
momentin ja 24 §:n 2 momentin nojalla:

1 §

Yleistä

Maa- ja puutarhatalouden kansallisista
tuista annetun lain (1559/2001), jäljempänä
tukilaki, 6 §:n 4 kohdassa tarkoitettuna
muuna kansallisena tukena voidaan myöntää
mehiläistalouden toimintaedellytysten turvaa-
miseksi mehiläistalouden kansallista pesä-
kohtaista tukea vuodelta 2011 siten kuin tässä
asetuksessa säädetään.

2 §

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
1) mehiläistarhaajalla luonnollista henki-

löä, luonnollisten henkilöiden muodostamaa
yhtymää tai jakamatonta kuolinpesää sekä
luonnollisten henkilöiden muodostamaa
avointa yhtiötä, kommandiittiyhtiötä, osuus-
kuntaa, osakeyhtiötä ja yhdistystä taikka sää-
tiötä, julkisoikeudellista yhteisöä, koulutilaa
tai vankilatilaa, joka harjoittaa mehiläistalo-
utta;

2) mehiläisyhteiskunnalla Suomessa sijait-
sevan, kesyistä mehiläisistä (Apis mellifera)
koostuvan emon, työmehiläisten ja sikiöiden
sekä niiden hoitamiseen tarvittavan pesäka-
luston muodostamaa kokonaisuutta;

3) tuotantokaudella 1 päivän kesäkuuta
2011 ja 30 päivän syyskuuta 2011 välistä
aikaa, mainitut päivät mukaan lukien;

4) toimintapisteellä rakennusta, rakennel-
maa tai suojaa, jossa voidaan tehdä mehiläis-
talouden sadonkorjuutöitä ja kaluston kun-
nostustöitä tai varastoida satoa ja kalustoa.

3 §

Tuen myöntämisen edellytykset

Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että
mehiläistarhaaja hallitsee omistajana, vuokra-
miehenä taikka testamenttiin, muuhun perin-
töoikeudelliseen saantoon tai muuhun saanto-
kirjaan perustuvan käyttöoikeuden nojalla vä-
hintään viittätoista talvehtinutta mehiläisyh-
teiskuntaa tuotantokauden 2011 ajan. Tukea
ei myönnetä hakuvuoden keväällä tehdyistä
jaokkeista eikä parveilun seurauksena synty-
neistä uusista mehiläisyhteiskunnista.

Jos kyse on useamman mehiläistarhaajan
yhdessä harjoittamasta mehiläistarhauksesta
tai yhteisömuodossa harjoitettavasta mehi-
läistarhauksesta, tukea voidaan myöntää, jos
vähintään yksi mehiläistarhausta itse harjoit-
tava mehiläistarhaaja, yhtiömies, jäsen tai
osakas täyttää tukilain 3 §:n 2 momentin ikää
koskevan edellytyksen.

Tuen myöntämisen perusteena olevia me-
hiläisyhteiskuntia tulee tuotantokauden ai-
kana hoitaa siten, että niistä voidaan kerätä
normaali sato tuen myöntämisvuonna.

Mehiläistarhaajalla tulee olla viimeksi toi-
mitetun tai sitä edeltävän verotuksen mukaan
taikka tuen hakemista edeltävänä verovuonna



tuloa mehiläistaloustuotteiden myynnistä. Jos
tulot eivät käy ilmi suoraan veroilmoituk-
sesta, hakijan tulee osoittaa ne veroilmoituk-
sella sekä pitämällään kirjalla, joista käyvät
ilmi mehiläistalouden tulot ja menot.

Jos hakija on aloittanut mehiläistalouden
harjoittamisen tuen hakemista edeltävän vuo-
den aikana tai sen jälkeen eikä voi osoittaa
tuloja 4 momentissa tarkoitetulla tavalla, ha-
kijan tulee osoittaa, että hänellä on ollut toi-
minnan aloittamiseen tarvittavia hankintame-
noja.

4 §

Tuotantokaudella tapahtunut mehiläisyhteis-
kuntamäärän alentuminen

Tukea voidaan myöntää tuotantokaudella
tuhoutuneesta mehiläisyhteiskunnasta, jos tu-
houtumisen syynä on ollut eläintauti, peto-
eläimen aiheuttama vahinko tai muu vastaava
mehiläistarhaajasta riippumaton poikkeuksel-
linen syy.

Mehiläisyhteiskuntamäärän alentumisesta
on toimitettava selvitys. Jos mehiläisyhteis-
kuntien määrä on vähentynyt eläintaudin ta-
kia, selvityksen liitteenä on lisäksi oltava
eläinlääkärin antama todistus.

Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että
toimitettua selvitystä voidaan pitää luotetta-
vana.

5 §

Tuotantokauden ulkopuolella tapahtunut
mehiläisyhteiskuntamäärän alentuminen

Jos tuen myöntämisen perusteena oleva
talvehtinut mehiläisyhteiskuntamäärä on ollut
vähintään kolmasosan pienempi kuin vakiin-
tunut määrä talvituhojen, eläintautien tai
muun vastaavan mehiläistarhaajasta riippu-
mattoman poikkeuksellisen syyn takia, tuki
voidaan myöntää sen mehiläisyhteiskunta-
määrän perusteella, joka on ilmoitettu vuoden
2010 tukihakemuksessa tai joka on todettu
tukivuoden 2010 valvonnassa, jos valvon-
nassa todettu määrä on ilmoitettua pienempi.
Vakiintunutta mehiläisyhteiskuntamäärää
voidaan käyttää tuen myöntämisen perus-
teena korkeintaan kahtena peräkkäisenä tuki-
vuonna.

Tukea voidaan myöntää tuhoutuneesta me-
hiläisyhteiskunnasta, jos tuhoutumisen syynä
on ollut petoeläimen aiheuttama vahinko.

Mehiläisyhteiskuntamäärän alentumisesta
on toimitettava selvitys tukihakemuslomak-
keen liitteenä. Jos mehiläisyhteiskuntien
määrä on alentunut eläintaudin takia, tukiha-
kemuksen liitteenä on lisäksi oltava eläinlää-
kärin antama todistus.

Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että
toimitettua selvitystä voidaan pitää luotetta-
vana.

6 §

Tuen suuruus

Pesäkohtaista tukea maksetaan 21,50 euroa
vuodessa mehiläisyhteiskuntaa kohti.

7 §

Valvonnasta aiheutuvat seuraamukset

Jos tukihakemuksessa ilmoitetun ja tuen
valvonnassa todetun mehiläisyhteiskuntien
lukumäärän erotuksen suhde todettuun luku-
määrään on:

1) enintään viisi prosenttia tai enintään
kaksi mehiläisyhteiskuntaa, tuki maksetaan
valvonnassa todetun mehiläisyhteiskuntien
lukumäärän mukaisena;

2) yli viisi prosenttia tai yli kaksi mehiläis-
yhteiskuntaa ja enintään 20 prosenttia, val-
vonnassa todetusta mehiläisyhteiskuntien lu-
kumäärästä vähennetään todetun ylityksen
verran;

3) yli 20 prosenttia, mutta enintään 40
prosenttia, valvonnassa todetusta mehiläisyh-
teiskuntien lukumäärästä vähennetään todettu
ylitys kaksinkertaisena; tai

4) yli 40 prosenttia, tukea ei makseta lain-
kaan.

8 §

Mehiläisyhteiskuntien hoitotapaan liittyvät
seuraamukset

Mehiläisyhteiskunnasta ei myönnetä tukea,
jos sen hoitotapa ei täytä 3 §:n 3 momentin
vaatimuksia.
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Hakijalle ei myönnetä lainkaan tukea, jos
hoitotapaan liittyvistä puutteista tai laimin-
lyönneistä aiheutuvien seuraamusten vuoksi
hylättävien mehiläisyhteiskuntien lukumäärä
ylittää 50 prosenttia valvonnassa todetusta
määrästä.

9 §

Hakemuksen peruuttaminen

Tukihakemusta ei voi peruuttaa sen jäl-

keen, kun valvonnasta on ilmoitettu tai tuen
maksatus on aloitettu.

10 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 26 päivänä
tammikuuta 2011.

Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2011

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila

Neuvotteleva virkamies Esa Hiiva
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