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Valtioneuvoston asetus
poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta
Annettu Helsingissä 16 päivänä lokakuuta 2008

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sisäasiainministeriön esittelystä, säädetään poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta 29 päivänä syyskuuta 2006 annetun lain
(841/2006) nojalla seuraavasti:
1§

2§

Tulotarkastuksen kirjaaminen

Kirjeiden ja muiden postilähetysten tarkastaminen

Tulotarkastuksesta tehtävään asiakirjaan
merkitään:
1) tarkastuksen ajankohta, tarkastuksen
toimittaja ja todistaja;
2) tarkastettavan henkilötiedot;
3) tarkastettavan mukana oleva omaisuus;
4) tarkastuksessa löydetyt luvattomat aineet ja esineet;
5) tarkastettavan mahdolliset vammat ja
sairaudet;
6) muut seikat, joilla voi olla vaikutusta
säilössäpitoon.
Tulotarkastuksessa laaditaan myös poliisin
säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun
lain (841/2006) 4 luvun 2 §:ssä tarkoitettu
omaisuusluettelo.
111—2008

Kirjeiden ja muiden postilähetysten tarkastamisella ei saa aiheuttaa vapautensa menettäneelle suurempaa haittaa kuin asianmukaisen tarkastuksen suorittamiseksi on välttämätöntä. Kirjeet ja muut postilähetykset on tarkastettava ja toimitettava eteenpäin niin pian
kuin tarkastuksen viemä aika huomioon ottaen on mahdollista. Tarkastusta varten
avattu kirje toimitetaan vapautensa menettäneelle uudelleen suljettuna.
Vapautensa menettäneelle on ilmoitettava
säilytystilan postiosoite sekä ajankohta kirjeiden jakamista ja postilaatikon tyhjentämistä
varten.
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3§

6§

Kirjaaminen ja ilmoitukset

Poistumislupamenettely

Vapautensa menettäneelle saapuneen tai
häneltä peräisin olevan kirjeen tai muun postilähetyksen avaamisesta on ilmoitettava vapautensa menettäneelle. Jos säilytystilassa
tarkastetaan avaamalla kaikki vapautensa menettäneelle saapuneet kirjeet tai muut postilähetykset, on siitä tiedotettava vapautensa menettäneelle. Kirjeen tai muun postilähetyksen
avaaminen ja avaamisen yhteydessä löydetyt
esineet ja aineet on kirjattava.
Vapautensa menettäneelle ilmoitetaan hänelle saapuneen tai häneltä lähteneen suljetun
kirjeen tai muun postilähetyksen lukemisesta.
Päätös lukemisesta on kirjattava.
Kirjeen, muun postilähetyksen tai viestin
lukemista taikka pidättämistä koskevassa
päätöksessä on mainittava lukemisen tai pidättämisen peruste.

Poistumislupaa koskeva hakemus on tehtävä kirjallisesti. Vapautensa menettäneen on
annettava hakemuksensa tueksi riittävä selvitys poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 7 luvun 8 §:ssä säädetyistä
edellytyksistä.
Poistumislupahakemus on käsiteltävä viivytyksettä ja sitä koskeva päätös on tehtävä
kirjallisesti.

4§
Puhelun kuuntelun kirjaaminen
Vapautensa menettäneen kuunneltavista
puheluista kirjataan kuunneltavan nimi, puhelinnumero, johon hän on soittanut taikka
josta hänelle on soitettu, kuuntelua koskevan
päätöksen tekijä sekä kuuntelemisen peruste.

7§
Vapautensa menettäneen henkilöntarkastuksen kirjaaminen
Vapautensa menettäneen henkilöntarkastusta koskevaan pöytäkirjaan on merkittävä:
1) vapautensa menettäneen henkilötiedot;
2) henkilöntarkastuksen peruste;
3) henkilöntarkastuksen aika ja tarkastuspaikka;
4) päätöksen tekijä ja hänen virka-asemansa;
5) henkilöntarkastuksen suorittaja;
6) todistaja, taikka jos todistajaa ei ole
ollut, syy siihen;
7) tarkastuksessa tehdyt havainnot ja löydöt;
8) haltuun otettu omaisuus.
Pöytäkirjan allekirjoittaa tarkastuksen suorittaja.
8§

5§

Erityistarkastusta koskeva pöytäkirja

Tapaamiskielto ja sen sisältö

Erityistarkastusta koskevaan pöytäkirjaan
merkitään:
1) tarkastettu säilytystila tai muu tila;
2) tarkastuksen aika;
3) tarkastuksen peruste;
4) tarkastetun vapautensa menettäneen
henkilötiedot;
5) löydetyt luvattomat esineet ja aineet
sekä niiden löytöpaikka;
6) tarkastuksen suorittaja;
7) todistajat.
Pöytäkirjan allekirjoittaa tarkastuksen suorittaja.

Tapaamiskieltoa koskevassa päätöksessä
on mainittava tapaamiskieltoon asetettavan
tapaajan nimi, kiellon peruste ja kesto, kiellon kohteena oleva vapautensa menettänyt,
kiellossa tarkoitettu säilytystila sekä päätöksen tekijä.
Jos kielto koskee useampaa kuin yhtä säilytystilaa, säilytystilojen esimiehille on mahdollisuuksien mukaan varattava tilaisuus antaa lausuntonsa ennen tapaamiskiellon antamista.
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9§
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kohdan nojalla, kirjataan myös ajankohta,
jona lääkäriä on kuultu.

Tapaajan henkilöntarkastuksen kirjaaminen
Tapaajan henkilöntarkastusta koskevaan
pöytäkirjaan on merkittävä:
1) henkilöntarkastuksen kohteena olevan
henkilön henkilötiedot;
2) henkilöntarkastuksen peruste;
3) henkilöntarkastuksen aika ja tarkastuspaikka;
4) päätöksen tekijä ja hänen virka-asemansa;
5) henkilöntarkastuksen suorittaja;
6) todistaja;
7) tarkastuksessa tehdyt havainnot ja löydöt;
8) haltuun otettu omaisuus.
Pöytäkirjan allekirjoittaa tarkastuksen suorittaja.
10 §
Säilytystilan alueelta poistamisen
kirjaaminen
Henkilön poistamista säilytystilan alueelta
koskeva päätös on kirjattava. Päätökseen on
merkittävä säilytystilan alueelta poistetun
henkilön henkilötiedot, poistamisen peruste,
poistamisen suorittaneet virkamiehet, toimenpiteen aika ja paikka sekä ajankohta, jolloin
poistettavalle on ilmoitettu poistamisen peruste. Päätöksen tehnyt virkamies vahvistaa
päätöksen allekirjoituksellaan.
11 §
Sitomisvälineet
Sitomiseen tarkoitettuina välineinä käytetään käsirautoja, henkilön sitomiseen tarkoitettua muovista sidettä tai henkilön sitomiseen tarkoitettua muuta välinettä.
12 §
Sitomisen kirjaaminen
Vapautensa menettäneen sitomisen peruste
ja kesto on kirjattava. Jos sitominen tapahtuu
poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta
annetun lain 11 luvun 2 §:n 1 momentin 2

13 §
Tarkkailu
Tarkkailuun sijoittamisesta on kirjattava:
1) vapautensa menettäneen henkilötiedot;
2) tarkkailuun sijoittamisen peruste;
3) täytäntöönpanopaikka;
4) päätöksen tekijä ja hänen virka-asemansa;
5) valvontatapa;
6) tarkkailun alkamis- ja päättymisajankohta;
7) ajankohta, jolloin tarkkailuun sijoittamisesta on tehty terveydenhuoltohenkilökunnalle ilmoitus;
8) ajankohta, jona lääkäri tai muu terveydenhuoltohenkilökuntaan kuuluva on tutkinut
tarkkailuun sijoitetun terveydentilan;
9) miten vapautensa menettäneen terveydentilaa on seurattu;
10) tehdyt havainnot tai löydöt.
Jos tarkkailua jatketaan, päätös jatkamisesta ja sen perusteet on kirjattava.
Tarkkailuun sijoittamista ja sen jatkamista
koskevan päätöksen täytäntöönpanosta vastaava virkamies vahvistaa kirjaukset allekirjoituksellaan.
14 §
Eristämistarkkailu
Eristämistarkkailusta on kirjattava:
1) vapautensa menettäneen henkilötiedot;
2) eristämistarkkailun peruste;
3) täytäntöönpanopaikka;
4) päätöksen tekijä ja hänen virka-asemansa;
5) valvontatapa;
6) eristämistarkkailun alkamis- ja päättymisajankohta;
7) ajankohta, jolloin eristämistarkkailuun
sijoittamisesta on tehty terveydenhuoltohenkilökunnalle ilmoitus;
8) ajankohta, jona lääkäri tai muu terveydenhuoltohenkilökuntaan kuuluva on tutkinut
eristämistarkkailuun sijoitetun terveydentilan;
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9) miten vapautensa menettäneen terveydentilaa on seurattu;
10) tehdyt havainnot tai löydöt.
Jos eristämistarkkailua jatketaan yli seitsemän vuorokautta, päätös ja sen perusteet sekä
henkilönkatsastuksessa ilmenneet seikat on
kirjattava.
Eristämistarkkailuun sijoittamista ja sen
jatkamista koskevan päätöksen täytäntöönpanosta vastaava virkamies vahvistaa kirjaukset
allekirjoituksellaan.

nettäneiden kanssa lähityötä yksinään tekevä
vartija ei saa kantaa ampuma-asetta, ellei se
ole tilanteen vaarallisuuden takia yksittäisessä tapauksessa tarpeen.
Ampuma-asetta on kannettava turvakotelossa tai muutoin siten, ettei ase ole näkyvissä, jolleivät tehtävän luonne tai tilanteen
vaarallisuus taikka muut olosuhteet poikkeuksellisesti muuta edellytä.
18 §

15 §

Ampuma-aseiden ja muiden voimankäyttövälineiden säilyttäminen

Tekninen valvonta
Teknisestä valvonnasta on kirjattava:
1) valvottavan henkilötiedot;
2) teknisen valvonnan peruste;
3) teknisen valvonnan suorittamisaika ja
-paikka;
4) päätöksen tekijä.

Ampuma-aseet ja muut voimankäyttövälineet on säilytettävä poliisin tiloissa. Perustellusta syystä niitä voidaan kuitenkin säilyttää
muuallakin. Voimankäyttövälineet on säilytettävä siten, etteivät ne joudu asiattomien
haltuun tai muuten aiheuta vaaraa. Ampumaaseiden ja patruunoiden säilyttämiseen sovelletaan lisäksi ampuma-aselain (1/1998)
105 §:ää sekä 106 §:n 1 ja 4 momenttia.

16 §
Vartijan voimankäyttövälineet

19 §

Voimankäyttövälineinä käytetään käsirautoja ja muita henkilön sitomiseen tarkoitettuja
välineitä, suojakilpeä, patukkaa tai teleskooppipatukkaa, kaasusumutinta, etälamautinta,
pistoolia ja revolveria. Edellytyksenä välineiden käytölle on lisäksi, että vartija on saanut
sisäasiainministeriön asetuksella säädetyn
koulutuksen välineiden käyttämiseen ja suorittanut niitä koskevat vuosittaiset harjoitteluvaatimukset sekä tasokokeet.
Vartijalla tulee olla sisäasiainministeriön
asetuksella säädetty koulutus voimankäyttöön
yleensä ja kunkin voimankäyttövälineen kantamiseen vaadittava poliisin voimankäyttökoulutusta vastaava koulutus.

Ilmoitukset

17 §
Ampuma-aseen kantaminen
Vartija saa kantaa ampuma-asetta ainoastaan säilytystilan esimiehen määräämissä virkatehtävissä. Säilytystilassa vapautensa me-

Vapautensa menettäneen terveydentilaa,
kuolemaa, vapautumista, poistumislupaa ja
mielentilatutkimuksen pyytämistä koskeva ilmoitus on kirjattava. Ilmoitukseen on merkittävä vapautensa menettäneen henkilötiedot,
ilmoituksen vastaanottaja sekä ilmoituksen
ajankohta.
20 §
Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusosoitus
Poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 17 luvun 1 §:ssä tarkoitetun päätöksen tehnyt virkamies on velvollinen antamaan vapautensa menettäneelle oikaisuvaatimusosoituksen. Oikaisuvaatimusosoituksessa on mainittava:
1) viranomainen, joka ratkaisee oikaisuvaatimuksen;
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2) viranomainen, jolle oikaisuvaatimus on
toimitettava;
3) oikaisuvaatimusaika ja se, mistä se lasketaan.
Päätös oikaisuvaatimusosoituksineen annetaan vapautensa menettäneelle tiedoksi todisteellisesti. Tapaamiskieltoa koskevan päätöksen tiedoksiantoon tapaajalle sovelletaan hallintolakia (434/2003).

21 §
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimus osoitetaan sen poliisilaitoksen poliisipäällikölle, jonka ylläpitämässä
säilytystilassa päätös on tehty. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
1) päätös, johon oikaisua haetaan;
2) miltä osin oikaisua vaaditaan ja mitä
muutoksia päätökseen vaaditaan;
3) perusteet, joilla oikaisua vaaditaan.
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22 §

Oikaisuvaatimuksen liitteet ja toimittaminen
poliisilaitoksen poliisipäällikölle
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä:
1) päätös, johon oikaisua haetaan alkuperäisenä tai jäljennöksenä;
2) todistus siitä, milloin päätös on annettu
tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimusajan
alkamisen ajankohdasta;
3) asiakirjat, joihin vapautensa menettänyt
vetoaa oikaisuvaatimuksensa tueksi, jollei
niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Vapautensa menettäneen tekemä oikaisuvaatimus on toimitettava poliisilaitoksen poliisipäällikölle.
23 §
Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2008.

Helsingissä 16 päivänä lokakuuta 2008
Sisäasiainministeri Anne Holmlund

Poliisiylitarkastaja Robin Lardot
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Sisäasiainministeriön asetus
poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta
Annettu Helsingissä 16 päivänä lokakuuta 2008

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta 29 päivänä syyskuuta 2006 annetun lain (841/2006) nojalla:
1§

3§

Menettely tulotarkastuksessa

Omaisuuden hallussapito

Vapautensa menettäneen henkilöllisyys on
tarkastettava henkilöllisyyden luotettavasti
selvittävästä asiakirjasta tai muulla luotettavalla tavalla, jollei häntä entuudestaan tunneta.
Vapautensa menettäneeltä on tiedusteltava
hänen mahdollisista sairauksistaan, lääkityksestään ja vammoistaan sekä muista seikoista, joilla voi olla vaikutusta säilytykseen.

Vapautensa menettäneelle säilytystilaan
mukaan annettava omaisuus on tarkastettava.
Vapautensa menettäneen haltuun annettavat
sähkölaitteet on annettava asianmukaisen
koulutuksen saaneen henkilön tarkastettaviksi.
Tarkastettu laite on sinetöitävä siten, ettei
sitä voida sinettiä murtamatta tai poistamatta
avata.
Vapautensa menettäneeltä talteen otettua
omaisuutta on säilytettävä huolellisesti ja
erillään muiden omaisuudesta. Vapautensa
menettäneen pyynnöstä tai suostumuksella
omaisuus voidaan luovuttaa hänen nimeämälleen henkilölle, ellei siihen ole laillista estettä.

2§
Ruokahuolto
Jos vapauden menetys kestää yhtäjaksoisesti yli 12 tuntia, vapautensa menettäneellä
on oikeus kahteen ateriaan päivässä. Vähintään toisen aterioista on oltava lämmin.
Vapautensa menettäneelle voidaan muulloinkin tarvittaessa järjestää soveltuvaa ravintoa huomioon ottaen vapauden menetyksen
ajankohta ja kestoaika.
Vapautensa menettäneelle on järjestettävä
mahdollisuus saada raikasta vettä. Vapautensa menettäneen pyynnöstä hänelle on
mahdollisuuksien mukaan annettava kuumaa
vettä kahvin, teen tai muun kuuman juoman
valmistamiseen.

4§
Sitomiseen käytettävät välineet ja niiden
käyttö
Poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain (841/2006) 11 luvun 2 §:n
1 momentissa ja poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun valtioneuvoston
asetuksen (645/2008) 11 §:n 1 momentissa
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tarkoitettuina sitomiseen käytettävinä välineinä saadaan käyttää vain käyttöturvallisia,
poliisin ylijohdon hyväksymiä välineitä.
Sitomisvälineiden käyttöön sovelletaan,
mitä poliisin voimakeinojen käyttämisestä
annetun sisäasiainministeriön asetuksen
(979/2004) 4 §:n 3 momentissa säädetään.
5§
Vartijoiden voimankäyttövälineet ja niiden
käyttö
Poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 15 luvun 2 §:n 3 momentissa ja poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun valtioneuvoston asetuksen
16 §:n 1 momentissa tarkoitettuina voimankäyttövälineinä saadaan käyttää vain käyttöturvallisia, poliisin ylijohdon hyväksymiä välineitä.
Voimankäyttövälineiden käyttöön sovelletaan, mitä poliisin voimakeinojen käyttämi-
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sestä annetun sisäasiainministeriön asetuksen
4 §:n 2 momentissa säädetään.
6§
Voimakeinojen

ja voimankäyttövälineiden
koulutus

Poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 15 luvun 2 §:ssä ja poliisin
säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun
valtioneuvoston asetuksen 16 §:n 1 momentissa tarkoitettujen voimakeinojen ja voimankäyttövälineiden koulutukseen sovelletaan,
mitä poliisin voimakeinojen käyttämisestä
annetun sisäasiainministeriön asetuksen
5 §:ssä säädetään.
7§
Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2008.

Helsingissä 16 päivänä lokakuuta 2008
Sisäasiainministeri Anne Holmlund

Poliisiylitarkastaja Robin Lardot
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Valtioneuvoston asetus
tuettavan peltosalaojituksen laatuvaatimuksista ja tukikelpoisista enimmäiskustannuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Annettu Helsingissä 23 päivänä lokakuuta 2008

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,
muutetaan tuettavan peltosalaojituksen laatuvaatimuksista ja tukikelpoisista enimmäiskustannuksista 22 päivänä toukokuuta 2008 annetun valtioneuvoston asetuksen (333/2008) 5 §,
sekä
lisätään asetukseen uusi 10 a § seuraavasti:
5§
Suunnittelijan pätevyys
Suunnittelijan tulee olla riittävästi perehtynyt peltosalaojituksen suunnitteluperusteisiin
ja suunnittelukäytäntöön. Suunnittelijalla tulee lisäksi olla tutkintotodistus Opetushallituksen hyväksymän maaseudun vesitalouden
erikoisammattitutkinnon salaojitusosiosta.
10 a §
Tiheä salaojitus
Poiketen siitä, mitä 10 §:ssä säädetään, esipäällysteenä voidaan käyttää myös suojakangasta, jonka neliömetripaino on vähintään 40
grammaa ja jossa orgaanisen aineksen osuus

on vähintään 40 ja enintään 50 prosenttia sillä
edellytyksellä, että soraa käytettäessä ei ole
tarvetta suojata putkea sen alapuolelta 9 §:ssä
tarkoitetulla tavalla. Tiheään salaojitukseen ei
sovelleta, mitä 3 §:ssä säädetään enimmäismetrimääristä.
Tukikelpoinen kustannus on korkeintaan
1,50 euroa salaojametriä kohden ja hehtaaria
kohti korkeintaan 2 800 euroa turvemailla,
2 300 euroa savi-, hiesu- ja hiuemailla, 2 000
euroa hietamailla sekä 1 400 euroa urpaantuneilla mailla ja täydennysojituksessa.
Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä lokakuuta 2008.
Suunnittelijalla tulee olla 5 §:ssä tarkoitettu tutkintotodistus viimeistään 1 päivänä
toukokuuta 2010.

Helsingissä 23 päivänä lokakuuta 2008
Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila

Maatalousneuvos Esko Juvonen
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Valtioneuvoston asetus
maatalouden investointituesta ja nuoren viljelijän aloitustuesta annetun valtioneuvoston
asetuksen muuttamisesta
Annettu Helsingissä 23 päivänä lokakuuta 2008

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,
kumotaan maatalouden investointituesta ja nuoren viljelijän aloitustuesta 30 päivänä huhtikuuta 2008 annetun valtioneuvoston asetuksen (299/2008) 1 §:n 3 momentti, 10, 14 ja 26 §,
27 §:n 2 momentti ja 36 §,
muutetaan 2 §:n 7 kohta, 5 §:n 4 ja 5 momentti, 6 §, 9 §:n 1, 2 ja 4 momentti, 12 §:n 2 ja 4
momentti, 15 §:n 2 momentti, 19 §, 24 §:n 3 momentti, 25 §, 35 §:n 1 momentti, 37 §:n 1
momentin 3 ja 14 kohta ja 41 §:n 2 momentti, sellaisina kuin niistä on 12 §:n 4 momentti
asetuksessa 496/2008, sekä
lisätään 2 §:ään uusi 8 kohta, 5 §:ään uusi 6 momentti, asetukseen uusi 15 a ja 19 a §, 4 a
luku, ja 26 a §, 37 §:n 1 momenttiin uusi 12 a kohta, 40 §:ään uusi 2 momentti ja asetukseen
uusi 44 a §, seuraavasti:
2§
Määritelmät
Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
— — — — — — — — — — — — —
7) kansallisella tuella tukea, joka myönnetään yksinomaan kansallisista varoista valtion
talousarviosta tai maatilatalouden kehittämisrahastosta;
8) yksikkökustannuksilla yksikkökustannuksia, joista säädetään maa- ja metsätalousministeriön asetuksella rakennetukilain 7 §:n
4 momentin nojalla.
5§
Yrittäjätulon ja kassajäämän laskeminen
— — — — — — — — — — — — —
Hakijalle rakennetukilain tai sitä vastaavan
aikaisemman
lainsäädännön
perusteella
2 /111

myönnettyä avustusta ei oteta huomioon tuottona maatalouden yrittäjätuloa laskettaessa.
Ratkaistaessa nuoren viljelijän aloitustukea
tai investointitukea koskevaa hakemusta
haettu avustus otetaan kuitenkin tuottona
huomioon. Investointituesta avustuksena
haettu osuus on sisällytettävä tuottoihin jaksotettuna tuettavan kohteen poistoprosentteja
vastaavasti. Avustuksena myönnettäväksi
haettu aloitustuki on sisällytettävä tuottoihin
niinä vuosina, joina avustuserät maksetaan.
Avustuksena myönnettävää aloitus- tai investointitukea, rakennetukilain mukaista avustusta tai sitä vastaavan aikaisemman lainsäädännön mukaista avustusta ei oteta huomioon
maatalouden omaisuuden hankintamenon vähennyksenä.
Myönnettäessä tukea turkistaloutta, mehiläistaloutta, salaojitusta, lämpökeskuksia,
maanhankintaa, sadonkorjuukoneen hankintaa tai työympäristön parantamista koskevaan
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taikka ympäristön suojelua, eläinten hyvinvointia tai tuotantohygieniaa edistävään investointiin maatalouden yrittäjätulon sijasta
on laskettava maatalouden kassajäämä vähentämällä maatalouden kassatuloista maatalouden kassamenot sekä velkojen korot ja
lyhennykset. Maatalouden kassajäämää laskettaessa ei maatalouden kassatuloissa oteta
huomioon avustuksena myönnettävää aloitustai investointitukea eikä kassamenoissa investointimenoja. Kassamenoihin ei lueta hakijan omasta työstä aiheutuneita palkkamenoja.
Mitä edellä 5 momentissa säädetään, ei
sovelleta lämpökeskukseen, joka toteutetaan
osana muuta rakennusinvestointia.

6§
Olennainen tulo
Hakijan saaman maatalouden yrittäjätulon
on oltava vähintään 25 prosenttia hakijan
kaikkien niiden tulojen yhteismäärästä, jotka
muodostuvat yrittäjätuloista, palkkatuloista ja
muista hakijan säännöllisesti saamista tuloista.
Myönnettäessä tukea investointiin edellytyksenä on, että elinkeinosuunnitelmassa esitettyjen tietojen perusteella hakijan vuotuiset
tulot täyttävät yrittäjätulon osuutta koskevan
edellytyksen tuen myöntämisvuotta seuraavana viidentenä, ja myönnettäessä aloitustukea tuen myöntämisvuotta seuraavana kolmantena kalenterivuonna.
Myönnettäessä tukea 5 §:n 5 momentissa
tarkoitettuun investointiin maatalouden kassajäämä katsotaan 1 momentissa tarkoitetuksi
yrittäjätuloksi. Tällöin 1 momentissa tarkoitetun yrittäjätulon osuutta hakijan tuloista koskevan edellytyksen on täytyttävä tukea
myönnettäessä. Kassajäämään perustuvan
yrittäjätulon osuus 1 momentissa tarkoitetuista tulojen yhteismäärästä voi perustua verotustietoihin.
Edellä 1—3 momentissa tarkoitetun yrittäjätuloa koskevan edellytyksen on täytyttävä
myös ilman aloitus- tai investointituen avustusosaa.

9§
Yrittäjätulo ja kassajäämä eräissä
tapauksissa
Myönnettäessä investointitukea tai 19 §:n
1 ja 2 momentissa tarkoitettua tukea tilanpidon aloittamiseen vuotuisen maatalouden
yrittäjätulon on oltava vähintään 17 000 euroa. Jos tuki myönnetään kuitenkin 5 §:n 5
momentissa tarkoitettuun investointiin, yrittäjätuloksi katsottavan maatalouden kassajäämän on oltava vähintään 17 000 euroa.
Myönnettäessä 19 §:n 3 momentissa tarkoitettua tukea tilanpidon aloittamiseen, maatilalta saatavissa yrittäjätuloissa voidaan maatalouden yrittäjätulon lisäksi ottaa huomioon
tilalla tai tilan maatalouden tuotantovälineillä
hakijan harjoittamasta muusta yritystoiminnasta sekä metsätaloudesta saatavat yrittäjätulot. Tällöin maataloudesta, muusta yritystoiminnasta ja metsätaloudesta saatavan vuotuisen yrittäjätulon on oltava vähintään
15 000 euroa, josta vuotuisen maatalouden
yrittäjätulon on oltava vähintään 10 000 euroa.
— — — — — — — — — — — — —
Mitä yrittäjätulon osuudesta hakijan tuloista 6 §:n 2—4 momentissa säädetään, sovelletaan myös 1 momentissa tarkoitettuun
yrittäjätulon vähimmäismäärään.
12 §
Tuettavaa toimenpidettä koskeva elinkeinosuunnitelma
— — — — — — — — — — — — —
Edellä 1 momentin 5–7 kohdassa tarkoitettujen laskelmien tarkastelukauden tulee koskea hakemusvuotta edeltävää vuotta ja hakemusvuotta sekä vähintään kuutta hakemusvuotta seuraavaa tilikautta tai, jos tilanpito
aloitetaan tuen myöntämisen jälkeen, vähintään aloittamisvuotta ja viittä sitä seuraavaa
tilikautta. Laskelmissa ja selvityksissä otetaan huomioon vain omaisuuserät, joilla on
laskelmaan vaikuttavaa oleellista merkitystä.
Laskelmien ja selvitysten on perustuttava hakemista edeltäneiden kahden tilikauden kirjanpitotietoihin tai muuhun luotettavana pidettävään selvitykseen ottaen huomioon en-
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nakoitavissa olevat muutokset tuotannossa,
tuotteiden ja tuotantopanosten hinnoissa sekä
maatalouden tuissa. Laskelman laatijan on
esitettävä käytettyjen ennusteiden perusteet ja
lähdeaineisto. Maksuvalmiussuunnitelmassa
avustuksena myönnettävä aloitus- ja investointituki on tuloutettava niinä vuosina, joina
avustukset maksetaan.
— — — — — — — — — — — — —
Myönnettäessä tukea 5 §:n 5 momentissa
tarkoitettuihin investointeihin elinkeinosuunnitelmaan on sisällytettävä ainoastaan 1 momentin 1, 2 a—2 e, 3 ja 4 kohdassa edellytetyt tiedot. Lisäksi elinkeinosuunnitelmaan on
liitettävä maatalouden maksuvalmiussuunnitelma, josta ilmenee 5 §:n 5 momentissa tarkoitettu maatalouden kassajäämä. Maksuvalmiussuunnitelma on laadittava hakemusvuotta edeltävältä vuodelta, hakemusvuodelta
ja hakemusvuotta seuraavalta vuodelta tai,
jos tilanpito on aloitettu tai aloitetaan vasta
hakemusvuonna, hakemusvuodelta ja hakemusvuotta seuraavalta kahdelta vuodelta.
Tällöin maksuvalmiussuunnitelmaan sisältyvien laskelmien perusteet on erikseen selvitettävä.

vallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittymisehdoista tehdyn asiakirjan
ja erityisesti sen 141 artiklan osalta koskevassa komission päätöksessä K (2008) 696
tarkoitettuihin investointeihin, tuen myöntämistä koskeva hakemus on käsiteltävä käyttäen niitä varoja, jotka on osoitettu samaan
tarkoitukseen seuraavana hakuaikana. Hakemus on ratkaistava kuitenkin viimeistään hakemuksen vireille tuloa seuraavana vuonna.
Jos 1 momentissa tarkoitettua hakemusta ei
ratkaista sen hakuajan varoista, jona hakemus
tuli vireille, hakijalle on varattava tilaisuus
täydentää hakemusta ja saattaa hakemukseen
sisältyvät laskelmat vastaamaan niitä laskentaperusteita ja yksikkökustannuksia, joita
muut hakijat ovat käyttäneet hakiessaan tukea
kyseisen hakuajan hakemuksiin osoitetuista
varoista.
Muita kuin 1 momentissa tarkoitettuja investointeja ja nuoren viljelijän aloitustukea
koskeviin hakemuksiin käytetään niitä varoja,
jotka on osoitettu asianomaisena hakuaikana
vireille tulleisiin hakemuksiin.

15 §

19 §

Tuettavien toimenpiteiden valinta

Aloitustuen määrä

— — — — — — — — — — — — —
Jos hakemus koskee nuoren viljelijän aloitustukea, toimenpiteitä valittaessa sovelletaan
ainoastaan 1 momentin 1 ja 4 kohdassa tarkoitettuja seikkoja. Jos hakemus koskee 5 §:n
5 momentissa tarkoitettuja investointeja, toimenpiteitä valittaessa sovelletaan ainoastaan
edellä 1 momentin 3 ja 4 kohdassa tarkoitettuja seikkoja, kassajäämän suuruutta sekä tuettavan investoinnin vaikutusta kassajäämän
muutokseen.
— — — — — — — — — — — — —

Edellä 9 §:n 1 momentissa tarkoitetun yrittäjätulovaatimuksen täyttävälle maatalousyrittäjälle aloitustukea voidaan myöntää
avustuksena enintään 35 000 euroa ja korkotukena enintään 20 000 euroa. Vuodelta 2008
maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen
(63/2008) liitteessä 1 tarkoitetuilla A- ja Btukialueilla Ahvenanmaata lukuun ottamatta
voidaan lisäksi myöntää 15 000 euroa lisäkorkotukea.
Muualla maassa 1 momentissa tarkoitettua
lisäkorkotukea aloitustuen lisäksi voidaan
myöntää vain Euroopan yhteisön lainsäädännössä säädetyin edellytyksin, ei kuitenkaan
Ahvenanmaalla.
Edellä 9 §:n 2 momentin yrittäjätulovaatimuksen täyttävälle maatalousyrittäjälle aloitustukea voidaan myöntää avustuksena enintään 5 000 euroa ja korkotukena enintään
20 000 euroa.

15 a §
Tuettavien investointien valinta
Siinä tapauksessa, että hakuaikana vireille
tulleisiin hakemuksiin osoitetut varat eivät
riitä tuen myöntämiseen kaikkiin tuen myöntämisen edellytykset täyttäviin, Itävallan tasa-
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19 a §

Aloitustukeen liittyvä korkotukilaina
Nuoren viljelijän tukeen sisältyvällä korkotuella tuetun lainan enimmäismäärä voi
olla enintään 80 prosenttia 20 §:ssä tarkoitetuista hyväksyttävistä kustannuksista. Korkotukilainaa maatilan tai maatalousirtaimiston
hankintaan voidaan myöntää kuitenkin yhteensä enintään 150 000 euroa.

muu kuin hakija, toteuttajan kohtuulliset tuotot.
Tukea voidaan myöntää uuden eläintiloja
sisältävän rakennuksen rakentamiseen tai olemassa olevan laajentamiseen vain, jos investoinnin toteuduttua rakennuksessa on sen laajuuteen ja siinä harjoitettuun tuotantoon nähden asianmukainen varavoimajärjestelmä.

21 b §
4a

Hyväksyttävien kustannusten taso

Investointituki

Hyväksyttävät enimmäiskustannukset voivat olla erilaiset maan eri osissa, jos rakentamisen kustannukset eroavat investoinnin kustannuksiin vaikuttavalla tavalla.
Myönnettäessä tukea rakentamista koskevaan investointiin hyväksyttävien enimmäiskustannusten on perustuttava saman ajankohdan kustannustasoon. Jos tukea haettaessa
hyväksyttävät enimmäiskustannukset ovat
perustuneet eri yksikkökustannuksiin kuin
niihin, mitkä ovat voimassa tukea myönnettäessä, tuen hakijalle on varattava tilaisuus oikaista kustannusarvio uusien yksikkökustannusten mukaisiksi.

21 a §
Tuettavaa investointia koskevat yleiset
edellytykset
Investointitukea voidaan myöntää vain sellaisen tuotantotoiminnassa tarpeellisen rakennuksen, rakennelman tai rakenteen rakentamiseen, laajentamiseen tai peruskorjaamiseen, jossa hanke toteutetaan investointikohde huomioon ottaen energiaa ja muita
luonnonvaroja tarkoituksenmukaisella tavalla
säästäen ja joka käyttöön otettuna ei tarpeettomasti lisää uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä.
Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että
investointi toteutetaan investoinnin tarkoitukseen nähden taloudellisella tavalla ottaen
huomioon investoinnin käyttö siinä tarkoituksessa, johon tukea haetaan. Taloudellisuutta
arvioitaessa on toteuttamisesta aiheutuvien
kustannusten lisäksi otettava huomioon myös
investoinnin laatu ja käyttöaika sekä investoinnista aiheutuvat muut kustannukset. Hyväksyttäviin investointikustannuksiin ei kuitenkaan lueta sellaisia hankkeen toteuttamisen laadusta aiheutuvia kustannuksia, jotka
eivät ole tavanomaisia eivätkä välttämättömiä
tuen kohteena olevassa tuotantotoiminnassa,
taikka jotka aiheutuvat luvista, liittymämaksuista tai vastaavista kustannuksista. Hyväksyttävinä kustannuksina pidetään vain sellaisia kokonaiskustannuksia, joissa otetaan huomioon hakijan mahdollisuus käyttää investoinnin toteuttamisessa omia tuotantopanoksia tai, jos investoinnin toteuttaa kokonaan

21 c §
Tuotannon yksikkökokovaatimus eräissä
tapauksissa
Myönnettäessä tukea investointiin, joka
koskee lypsy-, nauta-, sika-, kana- tai siipikarjataloutta taikka kasvihuoneviljelyä palvelevan tuotantorakennuksen uudisrakentamista
tai laajentamista, maatilan tuotantomahdollisuuksien on investoinnin toteuduttua vastattava vähintään tämän asetuksen liitteen mukaista asianomaista tuotannonalaa koskevaa
vähimmäisyksikkökokoa.
Jos tilalla harjoitetaan kahteen tai sitä useampaan tuotannonalaan kuuluvaa tuotantoa,
tuen myöntämisen edellytyksenä on, että vähintään yhden tuotannonalan tuotanto vastaa
liitteessä edellytettyä vähimmäisyksikkökokoa.

N:o 648
21 d §
Investointihanke
Arvioitaessa investoinnin hyväksyttävyyttä
ja investoinnin kustannusten määrää samaan
investointiin katsotaan kuuluviksi ne toimenpiteet, jotka yhdessä muodostavat tuotantotoiminnassa tarpeellisen toiminnallisen kokonaisuuden. Tuotannollisesti olennaisesti yhteen kuuluvat toimenpiteet luetaan saman investoinnin osiksi huolimatta siitä, että toimenpiteet toteutetaan eri aikoina. Jos samaan
investointiin sisältyy vähäisiä osia, joilla on
eri käyttötarkoitus, tukitaso määräytyy investoinnin pääasiallisen käyttötarkoituksen perusteella.
21 e §
Korvaava investointi
Investointiin, joka pelkästään korvaa olemassa olevan rakennuksen tai koneen tai sen
osia uudella ajanmukaisella rakennuksella tai
koneella ei myönnetä tukea, ellei tuotantokapasiteettia samalla lisätä enempää kuin 25
prosentilla tai ellei kyseisen tuotannon tai
teknologian luonnetta samalla muuteta kokonaan.
Maatilarakennuksen täydellistä peruskorjausta tai vähintään 30 vuoden ikäisen maatilarakennuksen purkamista kokonaan ja korvaamista ajanmukaisella rakennuksella ei katsota
korvaavaksi investoinniksi. Peruskorjausta
pidetään täydellisenä, jos siitä aiheutuvat
kustannukset ovat vähintään 50 prosenttia
uuden rakennuksen arvosta.
21 f §
Rakennussuunnitelma
Rakentamista koskevaan investointitukihakemukseen on liitettävä suunnitelma, jossa
on oltava:
1) pääpiirustukset;
2) rakennusselostus; ja
3) rakennusselostukseen perustuva eritelty
kustannusarvio tai -laskelma.
Rakentamista koskevassa investointitukihakemuksessa on lisäksi oltava rakenne-,
LVI-, sähkö- ja muut vastaavat erikoissuun-
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nitelmat, jos niitä tarvitaan arvioitaessa rakennuksen toimivuutta ja hankkeen hyväksyttäviä kustannuksia.
Rakentamista koskevan suunnitelman yksityiskohtaisuuden ja laajuuden on oltava asianmukaisessa suhteessa hankkeen laajuuteen
ja kokonaiskustannuksiin. Suunnitelmassa on
lisäksi esitettävä selvitys toiminnan laajentamismahdollisuuksista sekä uudisrakentamisen osalta selvitys korvattavan rakennuksen
jatkokäytöstä.
24 §
Muuten kuin rahoituksena myönnetty
valtiontuki
— — — — — — — — — — — — —
Enimmäismäärässä ei kuitenkaan oteta
huomioon verovähennyksiä, jollei vähennys
kuulu Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 artiklan mukaiseen hyväksyttyyn
tukijärjestelmään. Maanhankintaa koskeva
varainsiirtoverovapaus otetaan kuitenkin
huomioon sellaisena kuin se on vahvistettu
varainsiirtoverolain 14 §:n muuttamisesta annetussa laissa (1482/2007) vain nuoren viljelijän aloitustukena myönnetyssä korkotuessa.
25 §
Rahoituksen enimmäismäärä
Jos investointia varten on myönnetty korkotukilainaa taikka muuta rahoitusta kuin
tässä asetuksessa tarkoitettua julkista rahoitusta, tämän asetuksen nojalla myönnettävä
avustus yhdessä muun julkisen rahoituksen ja
korkotukilainan kanssa ei saa ylittää investoinnin hyväksyttyjä kokonaiskustannuksia.
Jos investointiin myönnettävän avustuksen
ja korkotukilainan määrä yhteensä ylittää investoinnin hyväksyttävät kustannukset ja ylitys johtuu nuorelle viljelijälle myönnettävän
tuen korottamisesta, ylittävä osa avustuksesta
myönnetään erillisenä lisäavustuksena. Tukea
ei kuitenkaan myönnetä lisäavustuksena niihin investoinnin kustannuksiin, joihin voidaan myöntää tukea 75 prosenttia.
Lisäavustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että tuen saaja lisäavustuksen maksua hakiessaan edelleen täyttää rakennetukilain 20 §:ssä tarkoitetut ehdot.
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Julkinen rahoitus yhteensä ei saa ylittää
hankkeen hyväksyttäviä kustannuksia vähennettynä kustannusarvion mukaisen oman työn
ja muiden omien tuotantopanosten osuudella.
26 a §
Investointituen kohteet ja tuki
Investointituen kohteista, tuen muodosta,
tukikelpoisten kustannusten ja tuen enimmäismäärästä sekä mahdollisuudesta hakea
investointitukea säädetään valtioneuvoston
asetuksella erikseen.
35 §
Hyväksyttävien kustannusten rajoitukset
Rakentamisinvestointien osalta tuettavien
kustannusten on perustuttava yksikkökustannuksiin, jos asianomaista kohdetta koskevista
yksikkökustannuksista on maa- ja metsätalousministeriön asetuksella säädetty.
— — — — — — — — — — — — —

40 §
Hakuaika
— — — — — — — — — — — — —
Investointituen hakemisesta säädetään
erikseen valtioneuvoston asetuksella.
41 §
Menon tosiasiallisuus ja lopullisuus
— — — — — — — — — — — — —
Jos korkotukilaina on myönnetty kiinteän
omaisuuden hankintaan, nuoren viljelijän
aloitustukeen liittyvän lainan saa kuitenkin
nostaa, jos luovutuskirjaan perustuva vastike
maksetaan viimeistään lainan viimeistä erää
nostettaessa. Muun maan hankintaan myönnetyn lainan saa nostaa, jos koko rahana
maksettava kauppahinta on maksettu viimeistään lainan viimeistä erää nostettaessa ja
koko laina käytetty vastikkeen tukikelpoisten
erien maksamiseen.
— — — — — — — — — — — — —
44 a §

37 §
Tuen ulkopuolelle jäävät kustannukset
Tukea ei myönnetä kustannuksiin, jotka
johtuvat:
— — — — — — — — — — — — —
3) koneiden ja laitteiden hankinnasta, jollei
hankinta liity uudisrakennus-, laajentamis- tai
peruskorjausinvestointiin tai maatalouden investointituen kohdentamisesta vuonna 2009
annetun
valtioneuvoston
asetuksen
(649/2008) 11, 13, 15, 17—19 ja 21 §:ssä
tarkoitettuun investointiin;
— — — — — — — — — — — — —
12 a) investoinnin toteuttamiseen vaadittavan viranomaisen myöntämän luvan maksusta;
— — — — — — — — — — — — —
14) kustannuksista, jotka ovat syntyneet
ennen tukipäätöstä, jos kustannukset eivät
liity edellä 14 §:ssä tarkoitettuun rakennussuunnitelmaan tai salaojitusta koskevaan
suunnitelmaan.
— — — — — — — — — — — — —

Investoinnin lisäavustuksen maksamisen hakuaika ja maksaminen
Lisäavustuksen maksamista haetaan noudattaen, mitä avustuksen viimeisen erän maksamisesta säädetään. Investoinnin lisäavustus
maksetaan kerralla vuoden kuluttua avustuksen viimeisen erän maksamista ensiksi seuraavana helmi- tai syyskuun viimeisenä päivänä. Lisäavustuksen maksamisen edellytyksenä on, että tuen saaja viimeistään kuukautta
ennen lisäavustuksen maksupäivää toimittaa
työvoima- ja elinkeinokeskukselle hyväksyttävän selvityksen 25 §:n 3 momentissa tarkoitettujen edellytysten täyttymisestä.
Lisäavustusta ei makseta, ennen kuin työvoima- ja elinkeinokeskus on saanut 1 momentissa tarkoitetun selvityksen.
Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä lokakuuta 2008. Asetusta sovelletaan tuen
myöntämistä koskeviin hakemuksiin, jotka
tulevat vireille tämän asetuksen tultua voimaan.

N:o 648
Edellä 19 §:n 2 momentissa tarkoitettua
tukea sellaista maatilaa varten, joka sijaitsee
muualla kuin vuodelta 2008 maksettavasta
Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun
valtioneuvoston asetuksen (63/2008) liitteessä 1 tarkoitetuilla A- ja B-tukialueilla Ah-
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venanmaata lukuun ottamatta, voidaan myöntää vain, jos Euroopan yhteisöjen komissio
Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja
Ruotsin kuningaskunnan liittymisehdoista
tehdyn asiakirjan ja erityisesti sen 142 artiklan nojalla päätöksellään hyväksyy tuen.

Helsingissä 23 päivänä lokakuuta 2008
Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila
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