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N:o 1450

Laki
autoverolain muuttamisesta
Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2006

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 29 päivänä joulukuuta 1994 annetun autoverolain (1482/1994) 6 §:n 2 momentti,
7 §, 8 §:n 1 ja 2 momentti, 11 g §:n 3 momentti, 23 §:n 1 momentin 2 kohta ja 4 momentti,
35 a §:n 1 momentti, 43 §:n 2 momentti ja 61 §,
sellaisina kuin niistä ovat 6 §:n 2 momentti, 7 §, 8 §:n 1 ja 2 momentti ja 11 g §:n 3 momentti
laissa 266/2003, 35 a §:n 1 momentti laissa 1126/2005, 43 §:n 2 momentti laissa 413/1997
ja 61 § osaksi viimeksi mainitussa laissa, sekä
lisätään 10 a §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 266/2003, uusi 4 momentti,
11 b §:ään, sellaisena kuin se on viimeksi mainitussa laissa, uusi 3 momentti ja lakiin uusi 34 c §
seuraavasti:
6§
— — — — — — — — — — — — —
Edellä 1 momentin 1 kohtaa sovellettaessa
käytettynä verotettavan auton verosta vähennettävää määrää alennetaan auton iän perusteella yhdellä prosentilla kuukautta kohden
kunkin edellisen kuukauden loppuun lasketusta jäännösarvosta.
7§
Uutena verotettavan pakettiauton ja muun
10 a §:n 2 momentissa tarkoitetun ajoneuvon
vero on 72 prosenttia 11 §:n mukaan määritellystä verotusarvosta, josta on vähennetty
770 euroa, jollei 5 luvusta muuta johdu.

8§
Käytettynä verotettavan pakettiauton ja
muun 10 a §:n 2 momentissa tarkoitetun
ajoneuvon vero on vastaavan uuden ajoneuvon vero alennettuna verotettavan ajoneuvon
iän perusteella yhdellä prosentilla kuukautta
kohden veron kunkin edellisen kuukauden
loppuun lasketusta jäännösarvosta.
Verotusarvosta kannetaan kuitenkin enintään se osuus veroa, joka sisältyi yleisten
autoveroperusteiden mukaan verotettujen samanlaisten ajoneuvojen yleisiin vähittäismyyntiarvoihin, kun ajoneuvot olivat uusia.
Veron osuuden määrittämiseen sovelletaan
6 a §:n mukaista menettelyä siten, että 6 a §:n
3 momentissa tarkoitettuna verona pidetään
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alennetulla verokannalla verotettavan pakettiauton, huoltoauton ja M1-luokan ajoneuvon,
jonka oma massa on 4 500—5 999 kilogrammaa, osalta 16 prosenttia ajoneuvon verotusarvosta ja muun kuin alennetulla verokannalla verotettavan pakettiauton osalta 25
prosenttia ajoneuvon verotusarvosta.
— — — — — — — — — — — — —
10 a §
— — — — — — — — — — — — —
Pakettiautoksi luokiteltu auto, jota koriltaan ja muilta pääasiallisilta ominaisuuksiltaan vastaavia ajoneuvoja on verotettu henkilöautoksi luokiteltuina 1 momentissa tarkoitetussa verotuksessa, verotetaan 1 momentin mukaisesti, vaikka ajoneuvoon voitaisiin
sen lajin perusteella soveltaa 2 momenttia.
11 b §
— — — — — — — — — — — — —
Jos käytetyn ajoneuvon verotusarvoa ei
vähäisten markkinatietojen vuoksi voida määrittää 1 momentissa tarkoitetulla tavalla,
vähittäismyyntiarvo voidaan toissijaisesti
määrittää vastaavan uuden ajoneuvon yleisen
vähittäismyyntiarvon perusteella määritettävästä arvosta, joka saadaan alentamalla arvoa
ajoneuvon iän perusteella yhdellä prosentilla
kuukautta kohden kunkin edellisen kuukauden loppuun lasketusta jäännösarvosta. Mallikohtaisesti voidaan soveltaa myös tästä
poikkeavaa arvonalenemisen laskennallista
määrää, jos markkinatietoja koskevan tilastollisen aineiston perusteella on perusteita
poiketa oletuksena olevasta arvon alenemasta
ja jos käytettävissä olevan tiedon perusteella
ei kuitenkaan voida asianmukaisesti määrittää
verotettavaa ajoneuvoa vastaavan ajoneuvon
yleistä vähittäismyyntiarvoa. Ajoneuvon ikä
määrätään tätä pykälää sovellettaessa täysin
kuukausin sen ajan perusteella, jonka ajoneuvo on ollut sekä rekisterissä että käytössä.
11 g §
— — — — — — — — — — — — —
Edellä 1 momentissa säädetty koskee myös
hinnan muutoksen ilmoittamista. Tulliviranomainen vahvistaa näiden tietojen perusteella
muutokset verotusarvotilastoon. Muutokset
tulevat voimaan niiden julkaisupäivänä.

23 §
Yksinomaan tavarankuljetukseen tarkoitetun pakettiauton vero on 35 prosenttia verotusarvosta, jos auton kokonaismassan ja oman
massan erotus on vähintään 525 kilogrammaa
ja jos ajoneuvon tavaratila täyttää jonkin
seuraavista edellytyksistä:
— — — — — — — — — — — — —
2) avoimen tavaratilan 3 momentin mukaisesti määrättävä pituus on vähintään 1,75
metriä tai avoimen tavaratilan pinta-ala on
vähintään 2,25 neliömetriä; tai
— — — — — — — — — — — — —
Pakettiauton tavaratilan tilavuutta määrättäessä ei oteta huomioon ajoneuvoon valmistamisen jälkeen lisättyjä kuorman kiinnitystä
tai säilytystä taikka työvälineiden käyttöä
varten tarkoitettuja rakenteita ja varusteita.
Rakenteiden ja varusteiden tulee olla siten
asennettuja, että ajoneuvo voidaan mitata ja
sitä käyttää myös ilman näitä varusteita.
Samalla edellytyksellä ajoneuvon varuste,
lisärakenne tai autoon asennettu työväline
voidaan jättää lukematta ajoneuvon omaan
massaan. Mitä tässä säädetään, ei kuitenkaan
koske rakennetta tai varustetta, jonka asentamisen johdosta olisi toimitettava ajoneuvon
uusi katsastus. Avoimella tavaratilalla varustetun auton tavaratilaan rakenteiden suojaamiseksi asennettua, mahdollisimman tiiviisti
tavaratilan seinämiä ja pohjaa noudattelevaa
suojusta tai avoimen tavaratilan muuta kuin
jäykästä materiaalista valmistettua katetta
taikka avoimeen tavaratilaan asennettua pienehköä lukittavaa työkalukoteloa ei myöskään oteta huomioon ajoneuvoa mitattaessa.
Umpinaisella tavaratilalla varustettu pakettiauto mitataan siinä varustuksessa, jonka mukaisena valmistaja on ajoneuvon toimittanut
ennen ajoneuvoon asennettavia kuormatilan
suojia, lämpö- tai muita vastaavia eristeitä.
Valmistajan asentamat kuormatilan suojat,
lämpö- tai muut vastaavat eristeet voidaan
jättää ottamatta mittauksessa huomioon, jos
vastaava auto on tilattavissa myös ilman näitä
varusteita. Myös oven sarana tai muu vastaava kooltaan vähäinen rakenne, joka leikkaa
mitattavaa tavaratilaa, voidaan jättää huomiotta, jos sen ei voida katsoa vaikuttavan
tavaratilan käytettävyyteen.
34 c §
Suomessa vakinaisesti asuva luonnollinen
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henkilö, jonka työnantajalla on kiinteä toimipaikka muussa valtiossa kuin Suomessa, voi
käyttää siellä vakinaisesti rekisteröityä, työnantajansa omistuksessa tai hallinnassa olevaa
ajoneuvoa Suomessa liikenteeseen väliaikaisesti veroa suorittamatta. Niin ikään Suomessa vakinaisesti asuva ammatinharjoittaja,
joka on sijoittautunut ulkomaille tai tarjoaa
siellä palvelujaan, voi käyttää siellä vakinaisesti rekisteröityä ajoneuvoaan Suomessa liikenteeseen väliaikaisesti veroa suorittamatta.
Käyttö katsotaan väliaikaiseksi Suomessa,
jos 1 momentissa tarkoitettu henkilö käyttää
ajoneuvoa päivien mukaan laskettuna vähemmän Suomessa kuin ulkomailla kunkin 12
kuukauden pituisen ajanjakson aikana. Jos
ajoneuvoa saman päivän aikana käytetään
sekä Suomessa että ulkomailla, ajoneuvoa
katsotaan käytettävän ulkomailla.
Tulliviranomainen antaa hakemuksesta luvan 12 kuukauden pituiseksi jaksoksi ajoneuvon verottomaan käyttöön. Luvassa vahvistetaan ehdot, joiden mukaista ajoneuvon
käyttöä pidetään tässä pykälässä säädetyin
tavoin väliaikaisesti verottomana. Tullihallitus voi antaa tarkempia määräyksiä hakemuksen tueksi vaadittavasta selvityksestä ja hakemusmenettelystä. Verottomaan käyttöön
oikeuttava lupa on pidettävä mukana ajoneuvossa käytettäessä sitä liikenteessä. Jos ajoneuvon käyttö ei enää täytä verottomuuden
edellytyksiä, siitä on ilmoitettava tulliviranomaiselle, joka voi peruuttaa luvan. Ilmoittamatta jättämiseen sovelletaan, mitä 57 §:ssä
säädetään jälkiverotuksesta.
35 a §
Henkilön omaa käyttöä varten hankittua
ajoneuvoa, josta on annettu autoveroilmoitus,
voidaan käyttää väliaikaisesti veroja suorittamatta tulliviranomaisen myöntämällä lu-
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valla enintään kolmen kuukauden ajan luvan
myöntämisestä. Lupa voidaan myöntää myös
ehdolla, että autoveroilmoitus annetaan viiden
päivän kuluessa luvan myöntämisestä. Luvan
voimassaolo päättyy ajoneuvon verotuspäätöksen eräpäivänä. Luvan voimassaolo päättyy myös, jos ajoneuvon omistusoikeus luovutetaan taikka jos ajoneuvon rekisteröintikatsastusta ei aloiteta 10 päivän kuluessa
luvan myöntämisestä.
— — — — — — — — — — — — —
43 §
— — — — — — — — — — — — —
Jos verotus peruutetaan verotuksen toimittamisen jälkeen siten kuin 1 momentissa
säädetään, verovelvolliselta peritään sama
maksu kuin ennakkoratkaisusta.
— — — — — — — — — — — — —
61 §
Edellä 41 §:n mukaan määrätyn veron
eräpäivä on 15 päivää päätöksen päivämäärästä. Edellä 40 §:n mukaan määrätyn veron
eräpäivä on 25 päivää jakson päättymisestä.
Milloin autoveroa määrätään oikaisuna,
jälkiverotuksena tai ajoneuvon rakenteen,
käyttötarkoituksen taikka omistuksen muutoksen johdosta, eräpäivä on muulle kuin
rekisteröidylle verovelvolliselle 30 päivää
verotuspäätöksen päivämäärästä ja rekisteröidylle verovelvolliselle 25 päivää sen jakson päättymisestä, jonka aikana verotuspäätös
on tehty.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007. Lain 61 § tulee kuitenkin
voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana.
Lakia sovelletaan verotuksiin, jotka toimitetaan lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2006
Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Valtiovarainministeri Eero Heinäluoma
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Valtioneuvoston asetus
metsäveroasetuksen kumoamisesta
Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2006

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä
säädetään:
1§
Tällä asetuksella kumotaan 20 päivänä
syyskuuta 1991 annettu metsäveroasetus
(1208/1991) siihen myöhemmin tehtyine
muutoksineen.

2§
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2007.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2006
Valtiovarainministeri Eero Heinäluoma

Neuvotteleva virkamies Merja Taipalus
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Valtioneuvoston asetus
kansanterveyttä sekä eläinten ja kasvien terveyttä, taudeista ilmoittamista, eläinten
hyvinvointia sekä eläinten tunnistusta ja rekisteröintiä koskevien täydentävien ehtojen
valvonnasta
Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2006

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön
esittelystä, säädetään tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta 15 päivänä heinäkuuta 2005
annetun lain (557/2005) 7 §:n, sellaisena kuin se on osaksi laissa 618/2006, nojalla:
1 luku
Yleiset säännökset
1§
Soveltamisala ja tarkoitus
Tämä asetus koskee yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista
yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden
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, (EY) N:o
2358/71 ja (EY) N:o 2529/2001 muuttamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o
1782/2003, jäljempänä tilatukiasetus, 3 ja 4
artiklassa sekä liitteessä III tarkoitettuun
kansanterveyteen, eläinten ja kasvien tervey-

teen ja taudeista ilmoittamiseen, eläinten
tunnistukseen ja rekisteröintiin sekä eläinten
hyvinvointiin liittyvien lakisääteisten hoitovaatimusten tilatukiasetuksen 25 artiklassa
tarkoitettua valvontaa.
Täydentävien ehtojen valvontaa toteutetaan
osana tilatukiasetuksen II osaston 4 luvussa
tarkoitettua yhdennettyä hallinto- ja valvontajärjestelmää, jäljempänä yhdennetty järjestelmä. Yhdennetystä järjestelmästä säädetään
yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja
tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o
1782/2003 säädettyjen täydentävien ehtojen,
tuen mukauttamisen ja yhdennetyn hallintoja valvontajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetussa
komission asetuksessa (EY) N:o 796/2004,
jäljempänä soveltamisasetus.

Neuvoston asetus (EY) N:o 1782/2003 (32003L1782); EYVL N:o L 270, 21.10.2003, s. 1
Komission asetus (EY) N:o 796/2004 (32004L0796); EYVL N:o L 141, 30.4.2004, s. 1
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2§
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
1) tahallisuudella tahallisuutta siten kuin se
on määritelty rikoslain (39/1889) 3 luvun
6 §:ssä;
2) indikaattoriryhmällä tilatukiasetuksen
liitteessä III luetelluissa kansanterveyteen
sekä eläinten ja kasvien terveyteen, taudeista
ilmoittamiseen ja eläinten hyvinvointiin liittyvissä säädöksissä tarkoitettuja asiakokonaisuuksia, eli kasvinsuojeluaineita, rehuja, maidontuotantotilojen hygieniaa, tuotantoeläimiltä kiellettyjä aineita ja vieraita aineita,
siipikarjatilojen salmonellavalvontaa, eläintaudeista ilmoittamista, eläinten hyvinvointia
sekä eläinten tunnistamista ja rekisteröintiä;
3) tarkastuskertomuksella tilalla tehdyn
tarkastuksen perusteella laadittavaa, soveltamisasetuksen 48 artiklassa tarkoitettua asiakirjaa (tarkastuskertomus laaditaan lomakkeelle, josta käytetään nimitystä havaintopöytäkirja), joka koostuu yleisestä osasta, kunkin
säädöksen osalta toteutettuja tarkastuksia
erikseen kuvaavasta osasta sekä arviointiosasta;
4) valvonnalla tuen hakijan toimintaan
kohdistuvia, täydentävien ehtojen säännösten
noudattamisen toteamiseksi tehtäviä asiakirjojen, tilojen, eläinten, tilalla käytettävien
rehujen ja kasvinsuojeluaineiden käytön tarkastuksia sekä näytteidenottoa ja näytteiden
tutkimista;
5) suoralla tuella tilatukiasetuksen liitteessä I tarkoitettuja suoria tukia;
6) tuotantoeläimellä elintarvikkeiden, villan, nahan tai turkisten tuotantoa varten tai
muussa maataloustuotantotarkoituksessa kasvatettavaa tai pidettävää eläintä kaloja, matelijoita, nilviäisiä, sammakkoeläimiä ja mehiläisiä lukuun ottamatta.
2 luku
Tukikelpoisuusedellytysten tarkastaminen
3§
Tarkastusten koordinointi
Tilatukiasetuksen 23 artiklan 3 kohdan

mukaisena koordinaatioviranomaisena toimii
maa- ja metsätalousministeriö ja 1 päivästä
toukokuuta 2007 alkaen Maaseutuvirasto.
4§
Valvontaviranomaiset
Tässä asetuksessa tarkoitettujen täydentävien ehtojen noudattamista tarkastavista viranomaisista säädetään siten kuin soveltamisasetuksen 42 artiklassa edellytetään tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain
(557/2005) 7 §:n 2 momentissa. Tämän asetuksen 13 ja 14 §:ssä tarkoitettuja indikaattoriryhmiä valvovat Elintarviketurvallisuusvirasto ja työvoima- ja elinkeinokeskus ja
15–19 §:ssä tarkoitettujen ehtojen noudattamista valvovat lääninhallitus ja lääninhallituksen määräämä virkaeläinlääkäri. Työvoima- ja elinkeinokeskus suorittaa 20 §:ssä
tarkoitetut eläinten tunnistukseen ja rekisteröintiin liittyvät täydentävien ehtojen noudattamisen tarkastukset.

5§
Valvonta
Tilalla tarkastuksen tekevä virkamies tai
viranhaltija (jäljempänä tarkastaja) laatii tarkastuksen perusteella soveltamisasetuksen 48
artiklassa tarkoitetun tarkastuskertomuksen ja
toimittaa sen työvoima- ja elinkeinokeskukselle, joka huolehtii tulosten tallentamisesta
tarkoitusta varten luotuun tietojärjestelmään.
Maidontuotantotilojen hygienian, tuotantoeläimiltä kiellettyjen aineiden ja vieraiden
aineiden, siipikarjan salmonellavalvonnan,
eläintaudeista ilmoittamisen sekä eläinten
hyvinvoinnin osalta tarkastuskertomus toimitetaan lääninhallitukselle, joka huolehtii tulosten tallentamisesta tarkoitusta varten luotuun tietojärjestelmään. Tarkastaja arvioi tilalla tekemiensä havaintojen perusteella onko
tilalla noudatettu tässä asetuksessa tarkoitettuja 4 luvussa lueteltuja indikaattoriryhmiä
koskevia täydentäviä ehtoja. Jos säännöksiä
on jätetty noudattamatta, tarkastaja arvioi
myös soveltamisasetuksen 41 artiklassa tar-

N:o 1452

4447

koitetun noudattamatta jättämisen toistuvuuden, laajuuden, vakavuuden, pysyvyyden ja
tahallisuuden tarkastuskertomuksen arviointiosassa. Arvio voi perustua vain tarkastuskertomukseen kirjattuihin havaintoihin, joista
tarkastuksen kohteena olevalla on ollut mahdollisuus lausua.
Eläinten tunnistuksen ja rekisteröinnin
osalta läänineläinlääkäri arvioi työvoima- ja
elinkeinokeskuksen suorittaman tarkastuksen
havaintojen perusteella tarkastuksessa mahdollisesti havaitun säännösten noudattamatta
jättämisen sekä sen toistuvuuden, laajuuden,
vakavuuden, pysyvyyden ja tahallisuuden
tarkastuskertomuksen arviointiosassa.
Työvoima- ja elinkeinokeskus kokoaa yhteen täydentävien ehtojen noudattamisen tarkastuksen kohteena olevan tilan tilatukiasetuksen liitteessä III ja IV tarkoitettujen
täydentävien ehtojen tarkastusten tulokset ja
määrää tilan täydentävien ehtojen noudattamisen valvonnan lopullisen tuloksen siten
kuin seuraamuksen määrittämisestä on erikseen säädetty soveltamisasetuksessa.

dellä prosentilla suoria tukia hakeneista nautaeläintiloista, sikatiloista sekä lammas- ja
vuohitiloista.

6§

10 §

Hallinnolliset tarkastukset

Tarkastuskertomus

Kansanterveyteen sekä eläinten ja kasvien
terveyteen, taudeista ilmoittamiseen, eläinten
hyvinvointiin sekä eläinten tunnistukseen ja
rekisteröintiin liittyvien ehtojen noudattamista voidaan paikalla tehtävien tarkastusten
lisäksi valvoa myös tekemällä soveltamisasetuksen 43 artiklassa tarkoitettuja hallinnollisia
tarkastuksia.

Valvonnan tekevän viranomaisen on tehtävä neuvoston tilatukiasetuksen 4 artiklassa
mainittujen tarkastuskohteiden tarkastuksesta
tarkastuskertomus soveltamisasetuksen 48 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti ja tallennettava tiedot tarkoitusta varten luotuun tietojärjestelmään.
Tarkastuskertomus on laadittava soveltamisasetuksen 48 artiklan 3 kohdassa mainitun
ajan kuluessa.
Eläinten tunnistuksen ja rekisteröinnin valvonnan osalta läänineläinlääkärin on tehtävä
soveltamisasetuksen 48 artiklan 1 kohdan c
alakohdan mukainen arviointiosa 48 artiklan
3 kohdassa mainitun ajan kuluessa.

3 luku
Paikalla tehtävät tarkastukset
7§

8§
Tarkastusotoksen valinta
Tarkastukseen otettavien maatilojen valinnassa on noudatettava, soveltamisasetuksen
44 artiklan lisäksi, mitä saman asetuksen 45
artiklassa säädetään.
Tarkastusotoksen valinta ei koske eläintaudeista ilmoittamista koskevaa valvontaa.
9§
Paikalla tehtävien tarkastusten osa-alueet
Edellä 8 §:n mukaisesti tarkastukseen
valitut maatilat on tarkastettava siten kuin
soveltamisasetuksen II osan III osaston III
luvun III jaksossa säädetään.

Tarkastusten vähimmäismäärä
Soveltamisasetuksen 44 artiklan 1 kohdan
perusteella suoria tukia hakeneista maatiloista
on tarkastettava vähintään 1 prosentti.
Eläinten tunnistus ja rekisteröinti on tarkastettava kalenterivuosittain vähintään vii-

11 §
Valvonnan laajentaminen
Valvovan viranomaisen on laajennettava
paikalla tehtävä tarkastus koskemaan kansan-
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terveyteen sekä eläinten ja kasvien terveyteen, taudeista ilmoittamiseen sekä eläinten
tunnistukseen ja rekisteröintiin liittyvien täydentävien ehtojen noudattamista, jos jonkin
tarkastuskäynnin yhteydessä havaitaan tai
valvontaviranomainen muutoin saa tietoonsa,
että suoria tukia, luonnonhaittakorvausta tai
ympäristötukea hakenut maatila on jättänyt
noudattamatta tilatukiasetuksen liitteessä III
lueteltuja kansanterveyteen sekä eläinten ja
kasvien terveyteen, taudeista ilmoittamiseen
sekä eläinten tunnistukseen ja rekisteröintiin
liittyviä säännöksiä.
Tarkastus voidaan laajentaa vain sen indikaattoriryhmän täydentävien ehtojen noudattamisen valvonnaksi, johon alkuperäinen tarkastus on kohdistunut tai jota 1 momentissa
tarkoitettu toimivaltaisen valvontaviranomaisen tietoon tuominen koskee. Indikaattoriryhmät luetellaan jäljempänä luvussa 4. Laajennettu valvonta on toteutettava uutena erillisenä valvontana siten kuin tässä luvussa
säädetään. Laajennetusta valvonnasta on laadittava soveltamisasetuksen 48 artiklan mukainen tarkastuskertomus, joka toimitetaan
työvoima- ja elinkeinokeskukselle, joka huolehtii tulosten tallentamisesta tarkoitusta varten luotuun tietojärjestelmään. Maidontuotantotilojen hygienian, tuotantoeläimiltä kiellettyjen aineiden ja vieraiden aineiden sekä
siipikarjan salmonellavalvonnan osalta tarkastuskertomus toimitetaan lääninhallitukselle, joka huolehtii tulosten tallentamisesta
tarkoitusta varten luotuun tietojärjestelmään.
Hallinnollisessa tarkastuksessa havaitun
säännösten noudattamatta jättämisen perusteella on valvonta laajennettava paikalla
tehtäväksi tarkastukseksi, jos se on tarpeellista tämän asetuksen 10 §:ssä tarkoitetun
tarkastuskertomuksen tai eläinten tunnistusta
ja rekisteröintiä koskevan arviointiosan laatimiseksi.

eläinsuojelulain 42 §:n mukaisesti muutoin
toteaa, että eläinsuojelulain mukaisen tarkastuksen kohteena oleva suoria tukia, luonnonhaittakorvausta tai ympäristötukea hakenut
maatila on jättänyt noudattamatta tämän
asetuksen 19 §:ssä tai liitteessä 1 tai 2
mainittuja eläinten hyvinvointiin liittyviä
säännöksiä, tarkastus on laajennettava koskemaan eläinten hyvinvointiin liittyviä täydentäviä ehtoja.
Jos 1 momentissa mainittu viranomainen
on lääninhallitus tai virkaeläinlääkäri, tarkastus suoritetaan hallinnollisena tarkastuksena
eläinsuojelulain mukaisen tarkastuksen yhteydessä. Jos 1 momentissa mainittu viranomainen on muu kuin lääninhallitus tai
virkaeläinlääkäri, tämän on tehtävä säännösten noudattamatta jättämisestä ilmoitus lääninhallitukselle, joka suorittaa täydentäviä
ehtoja koskevan tarkastuksen.
Tarkastuskertomus toimitetaan lääninhallitukselle, joka huolehtii tulosten tallentamisesta tarkastusta varten luotuun tietojärjestelmään.

12 §

14 §

Eläinten hyvinvointia koskeva valvonnan
laajentaminen

Rehut

Jos eläinsuojelulaissa (247/1996) tarkoitettu viranomainen tehdessään eläinsuojelulain 39 tai 48 §:ssä mukaista tarkastusta tai

Rehuja koskevassa täydentävien ehtojen
tilavalvonnassa on valvottava, että Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o
999/2001 7 artiklan mukaisesti tilalla ei käy-

4 luku
Täydentävien ehtojen tilavalvonnan
indikaattoriryhmät
13 §
Kasvinsuojeluaineet
Kasvinsuojeluaineita koskevassa täydentävien ehtojen tilavalvonnassa on valvottava,
että kasvinsuojeluaineita on kasvinsuojeluaineista annetun lain (1259/2006) 16 §:ssä
tarkoitetulla tavalla käytetty asianmukaisesti
ja että mainitun lain 5 §:n mukaisesti tilalla ei
ole käytetty valmistetta, jota ei ole hyväksytty
kasvinsuojeluaineeksi.

N:o 1452
tetä eläinten ruokinnassa kiellettyä eläinvalkuaista sekä varmistettava, että kukin eläinlaji
saa vain sille tarkoitettua eläinvalkuaista
sisältävää rehua. Lisäksi on valvottava, että
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen
(EY) N:o 178/2002 18 artiklan mukainen
tietojen kirjaamisvelvollisuus tilalle tai tilalta
toimitetusta rehusta on täytetty.
15 §
Maidontuotantotilojen hygienia
Maidontuotantotilojen hygieniaa koskevassa täydentävien ehtojen tilavalvonnassa on
valvottava, että maidontuotantotilojen hygieniassa on noudatettu alkutuotannolle elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi asetettavista vaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (134/2006) 16 ja
17 §:n säännöksiä lypsyvälineiden puhdistamiseen käytettävän veden laadun selvittämisestä, 10 §:n ja liitteen 2 säännöksiä automaattisen lypsylaitteiston erilleen ohjaamaa
maitoa koskevasta kirjanpidosta sekä liitteen
2 säännöksiä maidon jäähdytys- ja säilytystiloista.
16 §
Tuotantoeläimiltä kielletyt aineet ja vieraat
aineet
Tuotantoeläimiltä kiellettyjä aineita ja vieraita aineita koskevassa täydentävien ehtojen
tilavalvonnassa on valvottava, että tilalla on
noudatettu eräiden lääkeaineiden käytön kieltämisestä eläimille annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (743/1997) 2 §:n
säännöksiä lääkeaineiden käytön rajoittamisesta.
17 §
Siipikarjatilojen salmonellavalvonta
Siipikarjatilojen salmonellavalvontaa koskevassa täydentävien ehtojen tilavalvonnassa
on valvottava, että tilalla on noudatettu
kanojen, broilereiden ja kalkkunoiden salmo2
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nellavalvontaohjelmasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (1148/2006) 6,
8-13 ja 28 §:n säännöksiä näytteiden ottamisesta.
18 §
Eläintaudeista ilmoittaminen
Eläintaudeista ilmoittamista koskevassa
täydentävien ehtojen tilavalvonnassa on valvottava, että tilalla on neuvoston tilatukiasetuksen liitteessä III tarkoitettujen eläintautien
osalta noudatettu eläintautilain (55/1980)
9 §:n säännöksiä eläintautiepäilyn ilmoittamisesta sekä velvollisuudesta noudattaa viranomaisen määräyksiä taudin leviämisen estämiseksi.
19 §
Eläinten hyvinvointi
Eläinten hyvinvointia koskevassa täydentävien ehtojen tilavalvonnassa on valvottava,
että tilalla on vasikoiden, sikojen ja munivien
kanojen pidossa noudatettu seuraavia eläinsuojeluvaatimuksia:
1) Vasikoiden osalta on valvottava, että
tilalla on noudatettu eläinsuojeluasetuksen
(396/1996) 18 §:n 1 ja 2 momentin säännöksiä vasikan kytkemisestä ja pidosta sekä
nautojen pidolle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (14/EEO/1997) vasikoiden pitoa koskevia säännöksiä liitteen 1
mukaisesti.
2) Sikojen osalta on valvottava, että tilalla
on noudatettu eläinsuojeluasetuksen 17 §:n
säännöksiä sikojen kytkemisestä ja pidosta
sekä 23 §:n 5 kohdan säännöksiä porsaan
kastroinnista. Lisäksi on valvottava, että on
noudatettu sikojen pidolle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (14/EEO/2002)
sikojen pitoa koskevia säännöksiä liitteen 1
mukaisesti.
3) Munivien kanojen osalta on valvottava, että tilalla on noudatettu eläinsuojeluasetuksen 20 §:n säännöksiä munivien kanojen pidosta sekä kanojen pidolle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista annetun
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maa- ja metsätalousministeriön asetuksen
(10/EEO/2000) munivien kanojen pitoa koskevia säännöksiä liitteen 1 mukaisesti.
Eläinten hyvinvointia koskevassa 12 §:n
mukaisessa valvonnassa on muiden tuotantoeläinten kuin vasikoiden, sikojen ja munivien
kanojen osalta valvottava, että tilalla on
noudatettu eläinkohtaisia tilavaatimuksia liitteen 2 mukaisesti.
20 §
Eläinten tunnistus ja rekisteröinti
Tarkastuksessa on varmistuttava, että suoria tukia hakeneet eläintenpitäjät ovat huolehtineet hallussaan olevien nautaeläimien
merkitsemisestä ja rekisteröinnistä maa- ja
metsätalousministeriön päätöksessä (7/1999)
säädetyllä tavalla.
Sikaeläinten osalta tarkastuksessa on varmistuttava, että merkitsemisessä ja rekisteröinnissä on noudatettu sikojen merkitsemisestä ja rekisteröinnistä annettua maa- ja
metsätalousministeriön asetusta (1296/2001).
Lammas- ja vuohieläinten osalta tarkastuksessa on varmistuttava, että merkitsemisessä
ja rekisteröinnissä on noudatettu lammas- ja
vuohieläinten merkitsemisestä ja rekisteröinnistä annettua maa- ja metsätalousministeriön
asetusta (469/2005).
Tarkastuksessa on lisäksi muutoin varmistettava, että neuvoston tilatukiasetuksen liitteen III mukaisia eläinten tunnistukseen ja
rekisteröintiin liittyviä täydentäviä ehtoja on
noudatettu.
5 luku

1 kohdan mukaisesti kolme prosenttia suorien
tukien, luonnonhaittakorvauksen ja ympäristötuen kokonaismäärästä.
22 §
Säännösten tahallisesta noudattamatta
jättämisestä aiheutuvat seuraamukset
Seuraamus säännösten tahallisesta noudattamatta jättämisestä säädetään soveltamisasetuksen 67 artiklassa.
6 luku
Erinäiset säännökset
23 §
Muutoksenhaku
Muutoksenhausta kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen tekemään tukipäätökseen
säädetään maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä
hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetun lain (1336/1992), jäljempänä tukitehtävälaki, 10 §:ssä.
24 §
Valvontaa koskevan lainsäädännön
soveltaminen
Tarkastusten tekemisestä säädetään tukitehtävälain 8 §:ssä, Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta
annetun lain (1100/1994) 2 luvussa sekä
tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 7 §:n 2 momentissa.

Seuraamukset
25 §
21 §
Voimaantulo
Laiminlyönnistä aiheutuvat seuraamukset
Jos tässä asetuksessa tarkoitettuja ehtoja ja
vaatimuksia ei noudateta, tilatukiasetuksessa
tarkoitettuja suoria tukia, luonnonhaittakorvausta ja ympäristötukea vähennetään siten
kuin siitä säädetään tilatukiasetuksen 7 artiklassa ja soveltamisasetuksen 66 artiklassa.
Seuraamus ehtojen tai vaatimusten laiminlyönnistä on soveltamisasetuksen 66 artiklan

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2007.
Tällä asetuksella kumotaan kansanterveyttä
sekä eläinten ja kasvien terveyttä ja taudeista
ilmoittamista koskevien täydentävien ehtojen
valvonnasta 8 päivänä maaliskuuta 2006
annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus
(181/2006) sekä suorien tukien eläinten tunnistukseen ja rekisteröintiin liittyvien täyden-
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tävien ehtojen valvonnasta 13 päivänä syyskuuta 2005 annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (66/05).
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Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2006
Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja

Apulaisosastopäällikkö Veli-Mikko Niemi
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Liite 1

VASIKOIDEN, SIKOJEN JA MUNIVIEN KANOJEN PIDOSSA NOUDATETTAVAT
ELÄINSUOJELUVAATIMUKSET
Vasikat
Nautojen pidolle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista annettu maa- ja metsätalousministeriön
päätös (14/EEO/1997)
Valvonnan kohteena ovat seuraavat maa- ja metsätalousministeriön päätöksen
liitteessä 1 mainitut asiat:
a) eläinsuojan lattian ominaisuudet (kohta 1.2., kappale 1)
b) vasikan pitopaikka (kohta 1.5.)
Valvonnan kohteena ovat seuraavat maa- ja metsätalousministeriön päätöksen
liitteessä 2 mainitut asiat:
a) vasikan ruokinta ja juottaminen (kohta 2.3, kappale 2)
Siat
Sikojen pidolle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista annettu maa- ja metsätalousministeriön
asetus (14/EEO/2002)
Valvonnan kohteena ovat seuraavat maa- ja metsätalousministeriön asetuksen
liitteessä 1 mainitut asiat:
a) sikojen sosiaalinen kanssakäyminen pitopaikassa (kohta 1.1., alakohta 3)
b) ilmanvaihto koneellisen ilmanvaihtojärjestelmän häiriön aikana (kohta 1.3.,
alakohta 2)
c) porsituskarsina ja porsitushäkki (kohta 1.6., alakohdat 1 ja 2)
d) emakoiden ja ensikoiden ryhmäkarsina (kohta 1.7.)
e) karjun karsina (kohta 1.8.)
Valvonnan kohteena ovat seuraavat maa- ja metsätalousministeriön asetuksen
liitteessä 2 mainitut asiat:
a) lajinomaiseen käyttäytymistarpeeseen liittyvät materiaalit (kohta 2.1., alakohta 3)
b) sian ruokinta (kohta 2.2., alakohta 1)
c) ryhmässä pidettävien sikojen ruokinta (kohta 2.2., alakohta 3)
d) juomaveden riittävyys ja puhtaus (kohta 2.2., alakohta 6)
Munivat kanat
Kanojen pidolle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista annettu maa- ja metsätalousministeriön
asetus (10/EEO/2000)
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Valvonnan kohteena ovat seuraavat maa- ja metsätalousministeriön asetuksen
liitteessä 1 mainitut asiat:
a) kaksi- tai useampikerroksisen pitojärjestelmän ominaisuudet (kohta 1.1.,
kappale 4)
b) ilmanvaihto koneellisen ilmanvaihtojärjestelmän häiriön aikana (kohta 1.2.,
kappale 2)
Valvonnan kohteena ovat seuraavat maa- ja metsätalousministeriön asetuksen
liitteessä 2 mainitut asiat:
a) rehun ja juomaveden riittävyys (kohta 2.3., kappale 2)
Valvonnan kohteena ovat seuraavat maa- ja metsätalousministeriön asetuksen
liitteessä 3 mainitut asiat:
a) valaistusrytmi kanalassa (kohta 3.1., kappale 2)
b) varustelemattomien häkkien mitat (kohta 3.2.2., kappaleet 1-3)
c) varusteltujen häkkien mitat (kohta 3.2.3., kappaleet 1-3 ja 5)
d) avokanaloiden mitat (kohta 3.3.2, kappaleet 1-6)
e) vähintään 350 kanan avokanaloille asetettavat lisävaatimukset (kohta 3.3.2.1.)
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Liite 2

MUIDEN TUOTANTOELÄINTEN TILAVAATIMUKSET
Lampaat
Lampaiden pidolle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista annettu maa- ja metsätalousministeriön päätös (4/EEO/1997)
Valvonnan kohteena ovat maa- ja metsätalousministeriön päätöksen liitteessä 3
mainitut asiat (Lampaiden pidolle asetettavat tilavaatimukset)
Vuohet
Vuohien pidolle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista annettu maa- ja metsätalousministeriön
päätös (5/EEO/1997)
Valvonnan kohteena ovat maa- ja metsätalousministeriön päätöksen liitteessä 3
mainitut asiat (Vuohen pidolle asetettavat tilavaatimukset)
Peurat
Peurojen tarhaamiselle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista annettu maa- ja metsätalousministeriön päätös (11/EEO/1997)
Valvonnan kohteena ovat seuraavat maa- ja metsätalousministeriön päätöksen
liitteessä 1 mainitut asiat:
a) tarhan tilavaatimukset (kohta 1.1., kappale 1)
Naudat
Nautojen pidolle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista annettu maa- ja metsätalousministeriön
päätös (14/EEO/1997)
Valvonnan kohteena ovat seuraavat maa- ja metsätalousministeriön päätöksen
liitteessä 1 mainitut asiat:
a) parsinavetan tilavaatimukset (kohta 1.7.)
b) pihaton tilavaatimukset (kohta 1.8., kappale 2)
Strutsieläimet
Strutsieläinten pidolle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista annettu maa- ja metsätalousministeriön päätös (22/EEO/1997)
Valvonnan kohteena ovat maa- ja metsätalousministeriön päätöksen liittessä 3
mainitut asiat (Strutsieläimen pidolle asetettavat tilavaatimukset)
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Hevoset
Hevosten pidolle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista annettu maa- ja metsätalousministeriön
päätös (14/EEO/1998)
Valvonnan kohteena ovat seuraavat maa- ja metsätalousministeriön päätöksen
liitteessä 1 mainitut asiat:
a) yksittäiskarsinan tilavaatimukset (kohta 1.4.1.)
b) ryhmässä pidettävien hevosten tilavaatimukset (kohta 1.4.2.)
c) pilttuun tilavaatimukset (kohta 1.4.3.)
Biisonit
Biisonien tarhaamiselle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista annettu maa- ja metsätalousministeriön päätös (3/EEO/1999)
Valvonnan kohteena ovat seuraavat maa- ja metsätalousministeriön päätöksen
liitteessä 1 mainitut asiat:
a) tarhan tilavaatimukset (kohta 1.1., kappale 2)
Ankka, myskisorsa ja hanhi
Ankkojen, myskisorsat mukaan luettuina, ja hanhien pidolle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista annettu maa- ja metsätalousministeriön päätös (30/EEO/1999)
Valvonnan kohteena ovat seuraavat maa- ja metsätalousministeriön päätöksen
liitteessä 1 mainitut asiat:
a) tilavaatimukset ankoille ja hanhille (kohta 1.2., kappaleet 6-9)
Kalkkuna
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalkkunoiden pidolle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista (1/EEO/2002)
Valvonnan kohteena ovat seuraavat maa- ja metsätalousministeriön asetuksen
liitteessä 1 mainitut asiat:
a) tilavaatimukset kalkkunoille (kohta 1.2.4.)
Turkiseläimet
Maa- ja metsätalousministeriön päätös turkiseläinten pidolle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista (16/EEO/1999)
Valvonnan kohteena ovat maa- ja metsätalousministeriön päätöksen liitteessä 3
mainitut asiat (Turkiseläinten pidolle asetettavat tilavaatimukset)
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