
SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA
Julkaistu Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 2013

L a k i

194/2013

luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäris-
tön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 2013

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ym-

päristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista annetun lain (1440/2006) 3 §:n
1 momentin 11 kohta, 10 §:n 3 momentti, 11 ja 13 §, 14 §:n 1 momentti, 15—17, 19—21 ja
24 §,

sellaisina kuin niistä ovat 10 §:n 3 momentti ja 14 §:n 1 momentti laissa 364/2010, 13, 19 ja
24 § osaksi laissa 1502/2009 sekä 16, 20 ja 21 § laissa 1502/2009, sekä

muutetaan 4 §:n 4 momentti, 5 §:n 1 ja 5 momentti sekä 6 §:n 5 momentti,
sellaisina kuin niistä ovat 4 §:n 4 momentti laissa 269/2008 ja 5 §:n 1 momentti laissa

661/2011, seuraavasti:

4 §

Luonnonhaittakorvaus, maatalouden ympä-
ristötuki sekä eräät muut ympäristön ja maa-

seudun tilan parantamiseen liittyvät tuet

— — — — — — — — — — — — —
Valtioneuvoston asetuksella säädetään kor-

vauksen ja tuen käyttöön ottamisesta, tuki-
muodoista, tukialueista, tuen yksikkökohtai-
sesta määrästä ja enimmäismäärästä, tuen yk-
sikkökohtaisen määrän korottamisesta ja
alentamisesta, korvattavista kustannuksista
sekä tukien vuosittaisesta myöntämisestä val-
tion talousarviossa osoitettujen varojen ra-
joissa ja Euroopan yhteisöjen komission
EY:n maaseutuasetuksen nojalla hyväksymän
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjel-
man mukaisena. Lisäksi valtioneuvoston ase-
tuksella säädetään tarkemmin niistä maata-
louden ympäristötuen erityistuen ja ei-tuotan-

nollisen investoinnin tuen toimenpiteistä, joi-
hin tukea voidaan myöntää 2 momentissa
tarkoitetulle taholle.

5 §

Tuen myöntämisen yleiset edellytykset ja
ehdot

Edellä 4 §:n 1 momentin 1—3 kohdassa
tarkoitetun tuen myöntämisen edellytyksenä
on, että viljelijä sitoutuu määräajaksi noudat-
tamaan tuelle asetettuja ehtoja maatilallaan.
Lisäksi tuen myöntämisen edellytyksenä on,
että viljelijä noudattaa täydentäviä ehtoja.
Täydentävien ehtojen kansallisesta täytän-
töönpanosta säädetään ympäristönsuojelu-
laissa (86/2000), vesilaissa (587/2011), jäte-
laissa (646/2011), luonnonsuojelulaissa
(1096/1996), metsästyslaissa (615/1993),
maatalouden tukien toimeenpanosta anne-
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tussa laissa (192/2013), kasvinsuojeluaineista
annetussa laissa (1563/2011), rehulaissa
(86/2008), elintarvikelaissa (23/2006), eläin-
ten lääkitsemisestä annetussa laissa
(617/1997), eläintunnistusjärjestelmästä an-
netussa laissa (238/2010), eläinsuojelulaissa
(247/1996) sekä eläintautilaissa (55/1980).
— — — — — — — — — — — — —

Valtioneuvoston asetuksella säädetään si-
toumus- tai sopimuskauden pituudesta EY:n
maaseutuasetuksen asettamissa rajoissa.
Luonnonhaittakorvauksen yleisistä ehdoista,
maatalouden ympäristötuen perus- ja lisätoi-
menpiteistä sekä niiden yleisistä ehdoista,
ympäristötuen erityistuista ja ei-tuotannolli-
sen investoinnin tuista sekä niiden myöntä-
misen yleisistä edellytyksistä ja eläinten hy-
vinvoinnin tuen perus- ja lisäehdoista sekä
sen myöntämisen yleisistä edellytyksistä sää-
detään tarkemmin valtioneuvoston asetuk-
sella. Maa- ja metsätalousministeriön asetuk-
sella säädetään ympäristötuen perus- ja lisä-
toimenpiteisiin sisältyvien toimenpiteiden
teknisestä toteuttamisesta viljelijän maati-
lalla, alkuperäiskasvilajikkeen rekisteröin-
nistä sekä ympäristötuen erityistuen toimen-

piteiden teknisestä toteuttamisesta maatilalla
tai sopimuksen kohteena olevalla alueella.
Lisäksi maa- ja metsätalousministeriön ase-
tuksella säädetään eläinten hyvinvoinnin tuen
perus- ja lisäehtojen teknisestä toteuttami-
sesta viljelijän kotieläintuotannossa sekä ei-
tuotannollisen investoinnin teknisestä toteut-
tamisesta.

6 §

Tukikelpoista alaa ja eläinmäärää koskevat
edellytykset

— — — — — — — — — — — — —
Valtioneuvoston asetuksella annetaan tar-

kemmat säännökset tukikelpoisista eläinyksi-
köistä ja tukikelpoisesta peltoalasta sekä
muusta alasta. Maa- ja metsätalousministe-
riön asetuksella annetaan tarkemmat sään-
nökset perus- ja kasvulohkojen määrittelystä
ja minimikoosta sekä maatalousmaan käy-
töstä muuhun kuin maataloustoimintaan ja
poistamiseen maatalouskäytöstä.

Tämä laki tulee voimaan 19 päivänä maa-
liskuuta 2013.
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