MAIDON TUOTANTOTUKI
HAKUOHJE VUONNA 2010

HUOM!
•

•
•

•

Saadakseen maidon kansallista tuotantotukea tuottajan tulee toimittaa Maaseutuviraston
vahvistama osallistumisilmoitus maidon tuotantotuen maksatusjärjestelmään (Lnro 282)
maatilan sijaintikunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, mikäli tuottaja ei ole sitä vielä
tehnyt.
Osallistumisilmoitus on voimassa siihen saakka, kunnes tuottaja tekee ilmoituksen maidontuotannon lopettamisesta kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle.
Saadakseen maidon tuotantotukea tuottajan tulee toimittaa meijerimaito meijeriin, joka on
sitoutunut maidon tuotantotuen maksatusjärjestelmään. Tuottajan tulee varmistaa käyttämänsä meijerin osallistuminen järjestelmään luettelosta, joka löytyy maidon tuotantotuen
hakuohjeen liitteestä 1.
Tuottaja on tietoinen siitä, että toimivaltainen viranomainen voi suorittaa tilalla tarkastuksen
ja on valmis avustamaan tarkastuksen suorittamisessa.

1 YLEISTÄ
Maidon tuotantotuki maksetaan hallinnon
kautta. Maidolle maksetaan A- ja Btukialueilla Etelä-Suomen kansallista tukea ja
C-tukialueella pohjoista tukea. Tuotantotuki
määräytyy sen mukaan, millä tukialueella
hakijan talouskeskus sijaitsee.
Taulukko 1. Etelä-Suomen kansallista tukea
ja pohjoista tukea voidaan maksaa enintään
seuraavasti snt/litra**)
Tukialue
C2P ja
A ja B
C3
C1 C2
saaristo
*)
2,8

7,7 8,4 9,4

C4

P1:12,4
P2:14,1

P4:21,4

P3,
P4:16,7

P5:30,6

*) Tukialueiden A ja B ulkosaaristossa ja
Manner-Ahvenanmaalla tuki on 4,0 snt/litra.
**) Maidolle on tarkoitus maksaa jälkitilinä
koko maassa enintään 0,3 snt/litra.
Maidontuottaja voi hakemuksesta saada maidon tuotantotukea tuottamilleen todellisille
maitolitroille, ei siis rasvakorjatuille. A- ja B
tukialueilla maidon tuotantotukea voidaan
maksaa koko tuotetulle maitomäärälle eikä
tilakohtainen maitokiintiö rajoita tuen maksamista. Maidon tuotantotukea ei kuitenkaan
makseta litroille, joista joudutaan maksamaan
maakiintiön ylitysmaksua.
C-tukialueella maidon tuotantotukea voidaan
maksaa meijeriin toimitetun maidon perusteella vahvistettuun meijerimaitokiintiöön
saakka ja suoramyyntituotannon perusteella
vahvistettuun suoramyyntikiintiöön saakka. Ctukialueella on käytössä maitokiintiöiden tasausjärjestelmä. Tasausjärjestelmän perusteella tukea maksetaan lisäksi 50 prosentille
kiintiön ylittävistä litroista. Lopullinen prosenttiosuus selviää kuitenkin vasta kiintiökauden
loputtua tehtävästä tasauslaskelmasta. Kiintiön ylittäville litroille maksettavan tuen edellytyksenä on, ettei pohjoisen tuen maidon määrärajoitetta ylitetä. Lisäksi C-tukialueella kiintiönsä alittavien tuottajien alituslitrojen määrä
vaikuttaa kiintiön ylittäville litroille maksettavan tuen lopulliseen määrään.

C-tukialueella
otetaan
kiintiökauden
2010/2011 alusta käyttöön maidon tuotantotuen määrärajoite. Maidon tuotantotukea voidaan maksaa yhtä hakijaa kohti litramääräiseen rajoitteeseen asti. Tuotantotukea ei
makseta rajoitteen ylittäviltä litroilta.
Taulukko 2. Maidon tuotantotukea voidaan
maksaa 1.4.2010 alkavalla kiintiökaudella
hakijaa kohti enintään seuraavalle
litramäärälle
Tukirajoite
Tukialue
(milj. litraa / tila)
C1
3,5
C2
3,5
C2 pohj.
3,0
C3:P1
2,5
C3:P2
2,0
C3:P3,P4
2,0
C4,P4
1,5
C4,P5
1,0
Tuottaja voi hakea kuluttajille suoraan myydystä maidosta tukea jättämällä suoramyynnin tuotantotukea koskevan ilmoituksen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen
(ELY-keskus) tai Ahvenanmaan valtionvirastoon.
1.1 Käsitteitä
Tuottajalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä
tai oikeushenkilöä tai luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden muodostamaa
ryhmää, joka omistaa maatilan tai hallitsee
maatilaa ja harjoittaa maidontuotantoa. Tuottajan on oltava viranomaisen rekisterissä, ts.
tuottajalla on oltava viranomaisen antama
maaseutuelinkeinorekisterin tilatunnus (TILTU).
Maatilalla tarkoitetaan kaikkia tuottajan johtamia tuotantoyksiköitä. Maatilan sijainnin
määrittää sen tuotantoyksikön talouskeskus,
josta maatilaa johdetaan.
Tuotantotuella tarkoitetaan tuotetun maitomäärän perustella maksettavaa kansallista
tukea.
Kiintiökaudella tarkoitetaan 12 kuukauden
jaksoa, joka alkaa vuoden 1. päivänä huhtikuuta.

maidon tuotantotuen maksatuksen kyseisessä kuussa, jos se on tallennettu kunnassa
kuukauden 10. päivään mennessä.

Tukivuodella tarkoitetaan kalenterivuotta,
jolle maidon yksikkötuki on määritelty.
Tilakohtaisella kiintiöllä tarkoitetaan kaikkia
tuottajan hallinnassa olevia väliaikaisia ja
pysyviä maitokiintiöitä.

Osallistumisilmoituksen tultua voimaan, maksatusjärjestelmä tarkistaa tuotantotuen maksatuksen koko kyseiseltä tuotantojaksolta ja
muiden tuen saamisen edellytysten täyttyessä, suorittaa maksun myös takautuvasti.

Hallinnassa olevalla kiintiöllä tarkoitetaan
sekä omaa että vuokrattua kiintiötä.

Osallistumisilmoitus toimitetaan kuntaan vain
kerran ja se on voimassa toistaiseksi maidon
tuotantotuen maksatusjärjestelmän lakkauttamiseen saakka, jollei tuottaja tee muutoksia
osallistumisilmoitukseensa tai ilmoita maidontuotannon lopettamisesta tai tuottajaa ei suljeta järjestelmän ulkopuolelle muusta syystä.

Maidontuotannoksi katsotaan ne tuotetut
maitomäärät, jotka on ilmoitettu hallinnolliseen rekisteriin. Tiedot meijereihin toimitetuista maitomääristä saadaan suoraan meijereistä. Suoramyynnin osalta ELY- keskusten ja
Ahvenanmaan valtionviraston tallentamat
tuotantotiedot perustuvat tuottajien omiin ilmoituksiin.

Jos maatila (esim. yhtymä tai kuolinpesä)
jaetaan tai maatilat muodostavat esim. yhtymän (maatilojen yhdistäminen), osallistumisilmoitus on annettava uudestaan. Osallistumisilmoitusta ei tarvitse antaa erikseen, jos
hallinnansiirtoilmoitus (Lnro 156) on toimitettu
kuntaan ja kysymyksessä on koko tilan sukupolvenvaihdos, kauppa, vuokraus tai koko
tilan yhtymämuodon muutos.

Meijerillä tarkoitetaan komission asetuksen
(EY) N:o 595/2004 mukaan jäsenvaltion hyväksymää maidon ensimmäistä ostajaa, joka
on sitoutunut maidon tuotantotuen maksatusjärjestelmään.
2 TUOTANTOTUEN HAKEMINEN
2.1. Tuottajan osallistumisilmoitus

Osallistumisilmoituslomake on saatavana
tarvittaessa kunnasta tai internet -sivulta
osoitteesta http://lomake.mmm.fi.

Saadakseen maidon tuotantotukea tuottajan
tulee toimittaa Maaseutuviraston vahvistama
osallistumisilmoitus (Lnro 282) sen kunnan
maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella maatilan talouskeskus sijaitsee. Jos
tilalla ei ole talouskeskusta, osallistumisilmoitus toimitetaan sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella pääosa tilan
pelloista sijaitsee.

2.1.1 Osallistumisilmoituksen allekirjoitus
Lomake tulee allekirjoittaa. Jos hakijana on
yhteisö, yhtymä tai kuolinpesä, on joko kaikkien tai osakkaiden valtuuttaman henkilön
allekirjoitettava osallistumisilmoitus. Yhteisön
tai yhtymän osalta allekirjoittajana voi olla
myös henkilö, jolla on nimenkirjoitusoikeus.
Valtakirjat tai nimenkirjoitusoikeuden osoittava kaupparekisteriote tai vastaava on liitettävä osallistumisilmoitukseen.

Tuotantorenkaan tapauksessa osallistumisilmoituksen toimittaa renkaan aktiivinen eli
maidontuotantoa harjoittava osakas. Jos
maidontuotantoa harjoittavia osakkaita on
useampi, jokaisen heistä tulee jättää osallistumisilmoitus.

Maidon tuotantorenkaiden osalta kaikkien
renkaan osakkaiden on allekirjoitettava osallistumisilmoitus. Jos allekirjoittajana on osakkaiden valtuuttama henkilö, on osallistumisilmoitukseen liitettävä valtakirjat.

Vastaanottomerkintöjen jälkeen kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen palauttaa hakijalle osallistumisilmoituksesta jäljennöksen, joka
on tosite viranomaiselle jätetystä lomakkeesta.

2.2 Osallistumisilmoituksen peruutus- ja
lopettamisilmoitus

Haku on jatkuva, mutta saadakseen maidon
kansallista tuotantotukea vuoden 2010 alusta,
tuottajan tulee palauttaa osallistumisilmoituslomake maatilan sijaintikunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jos hän ei ole sitä
vielä tehnyt. Osallistumisilmoitus mahdollistaa

Tuottaja voi halutessaan peruuttaa osallistumisensa maidon tuotantotuen maksatusjärjestelmään. Peruutus on tehtävä kirjallisesti
kunnan
maaseutuelinkeinoviranomaiselle.
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on ollut 31. päivänä joulukuuta 2009 vähintään 18 -vuotias, mutta ei yli 68–vuotias, eivätkä hakija ja hänen puolisonsa saa maatalousyrittäjien eläkelainsäädännössä tarkoitettua vanhuuseläkettä (=myel).

Ilmoitus peruutuksesta on hyvä tehdä ennen
kuukauden 10. päivää, jos tuotantotukea
muiden tukiedellytysten täyttyessä ei haluta
maksettavaksi kyseisessä kuussa. Valvonnasta ilmoittamisen jälkeen tehtyä peruutusta
ei voida hyväksyä.

Alle 18-vuotiaalle voidaan maksaa kansallista
tukea vain, jos hän on solminut avioliiton tai
jos hän harjoittaa maatilataloutta yhteisomistajana yhdessä vanhempiensa tai heistä
jommankumman kanssa tai jos tuen myöntämiseen on muita erityisiä syitä. Alaikäisen
hakiessa tukea on otettava huomioon holhoustoimilain (442/1999) säännökset esimerkiksi yleisen edunvalvojan määräämisen tarpeellisuudesta vanhempien ja alaikäisten
lasten välisissä oikeustoimissa. Lisätietoja
holhoustoimilain asettamista vaatimuksista
saa esimerkiksi maistraattien holhoustoimen
yksiköistä.

Jos tuottaja lopettaa maidontuotannon, hänen
tulee jättää maidontuotantoa koskeva lopettamisilmoitus kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään tuotannon lopettamista seuraavan kuukauden aikana. Lopettamisilmoitus on tehtävä kirjallisesti ja se voi
olla vapaamuotoinen, mutta siitä tulee kuitenkin ilmetä tuotannon lopettamispäivämäärä.
2.3 Meijereiden osallistumisilmoitus
Meijereiden on myös annettava osallistumisilmoitus ja sitoumus maidon tuotantotuen
maksatusjärjestelmään. Sitoumus varmistaa
sen, että meijeri toimittaa vastaanotettujen
maitojen tuotanto- ja rasvatiedot hallinnolliseen Kiintiörekisteriin joka kuukauden 10.
päivään mennessä.

Usean maatilatalouden harjoittajan yhdessä
harjoittaman tai yhteisömuotoisen maatilatalouden tapauksissa kansallisia tukia voidaan
maksaa, jos vähintään yksi maa- tai puutarhataloutta itse harjoittava viljelijä, yhtiömies, jäsen tai osakas täyttää ikää koskevan edellytyksen. Maaseutuvirasto voi erityisistä syistä
aikaisempi tuotanto huomioon ottaen myöntää luvan maidon tuotantotuen maksamiselle
myös sellaiselle tuenhakijalle, joka ei täytä
maa- ja puutarhataloutta itse harjoittavan
viljelijän vaatimusta. Lupa on haettava
30.4.2010 mennessä.

Luettelo osallistumisilmoituksen ja sitoumuksen antaneista meijereistä on tämän ohjeen
liitteenä (Liite 1). Jos meijerin nimeä ei ole
mainittu liitteessä, on tuottajan syytä varmistaa meijerin osallistuminen järjestelmään ennen kuin toimittaa kyseiseen meijeriin maitoa,
josta haluaa kansallisen tuotantotuen.
Maito ei ole tuotantotukikelpoista, jos se on
toimitettu meijeriin, joka ei ole antanut osallistumisilmoitusta eikä siten ole sitoutunut maidon tuotantotuen maksatusjärjestelmään tai
joka on suljettu maksatusjärjestelmän ulkopuolelle.

Ikäedellytykset eivät koske julkisoikeudellista
yhteisöä, yhdistystä, säätiötä, koulutilaa eikä
vankilatilaa.
3.2 Tavanomainen tuotantotapa
Tuen maksamisen edellytyksenä on, että
tilalla harjoitetaan kotieläintaloutta kullekin
tuen perusteena olevalle eläinlajille tavanomaisen tuotantotavan mukaan. Jos valvonnassa todetaan, että eläimiä on pidetty pelkästään tukien saamista varten, ts. kotieläintaloutta ei ole harjoitettu tavanomaisen tuotantotavan mukaisesti, tukea ei kyseisen
eläinlajin osalta makseta.

3 TUOTANTOTUEN MYÖNTÄMISEN YLEISET EDELLYTYKSET
Maidon tuotantotuen myöntämisen ja maksamisen edellytyksenä on alla kuvattujen
kaikille kansallisille tuille yhteisten ehtojen
noudattaminen. Kansallisten kotieläintalouden tukien myöntämisen yleisenä edellytyksenä on, että hakijalla on hallinnassaan vähintään 3,00 hehtaaria viljelykseen soveltuvaa peltoa. Pellon vähimmäisalavaatimusta ei
kuitenkaan sovelleta maidon tuotantotukeen.

4. TUOTANTOTUEN MAKSAMINEN

3.1 Ikä

4.1 Maksatusjärjestelmä ja tavoiteaikataulu

Kansallista tuotantotukea voidaan vuonna
2010 maksaa, jos hakija tai hänen puolisonsa

Tuotantotukea
maksetaan
tukivuosittain
(1.1. - 31.12.) tuottajan ilmoittamalle tilille.
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joutua perimään takaisin. Suoramyyntiilmoitus
tulee
palauttaa
kiintiökauden
2009/2010 osalta viimeistään 15.5.2010.

Tuki maksetaan kaikille niille tiloille, jotka täyttävät tuen saamisen ehdot.
Maksettava tuotantotuki perustuu tilan meijeriin toimittamaan maitomäärään, tuottajan
ilmoittamaan suoramyyntimaidon tuotantotietoon, C-tukialueen osalta hallinnassa oleviin
tilakohtaisiin kiintiöihin sekä tuen yksikköhintaan, joka vaihtelee tukialueittain. Maidon
tuotantotukea ei makseta litroille, joista joudutaan maksamaan maakiintiön ylitysmaksua.

4.4 Kiintiön täyttymisen seuranta
Tuetun maidon kokonaismäärää ja tilakohtaisen kiintiön täyttymistä seurataan kiintiökausittain (1.4. - 31.3.) todellisen tuotannon perusteella (ei rasvakorjatun tuotannon perusteella).

Tuotantotuki pyritään maksamaan kuukausittain viimeistään 20. päivä. Tuki maksetaan
Maaseutuvirastosta Nordea pankin kautta.
Jos tuensaajan pankkitili on muussa pankissa
kuin Nordeassa, tuet ovat hänen tilillään noin
kolmen pankkipäivän kuluessa maksupäivästä.

4.5 Tuottajan kiintiöitä koskevat hallinnanmuutokset
Tuottajan kiintiötiedoissa tapahtuvat muutokset voivat vaikuttaa maksettavan tuen määrään. ELY- keskukset ja Ahvenanmaan valtionvirasto vastaanottavat ja käsittelevät tuottajien toimittamat kiintiöhakemukset.

4.2 Meijerimaidon tuotantotuen maksatus
Maksatusjärjestelmä ottaa kuukausittaisen
maksatuksen yhteydessä huomioon järjestelmään tallennetut kiintiömuutokset ja laskee
tuotantotuen takautuvasti. Tämä saattaa aiheuttaa sekä lisämaksuja, että jo maksetun
tuen takaisinperintää.

Meijerimaidon tuotantotukea maksetaan kuukausittain meijerin ilmoittaman todellisen (rasvakorjaamattoman) tuotantotiedon perusteella.
C-tukialueella tuotantorenkaiden osalta tukea
maksettaessa huomioidaan ainoastaan aktiiviosakkaan henkilökohtainen kiintiö, ei passiiviosakkaan kiintiötä.

4.6 Tuen määrä
Tuotantotuen määrästä, yksikkötuen tasosta
ja tukialueista säädetään Valtioneuvoston
asetuksella. Vuonna 2010 maksettavasta
maidon tuotantotuesta on annettu Valtioneuvoston asetukset tammikuussa 2010. Tukitasot vuodelle 2010 ovat esitettyinä taulukossa
1.

4.3 Suoramyyntimaidon tuotantotuen maksatus
Suoramyyntimaidon tuen maksaminen edellyttää, että tuottaja toimittaa osallistumisilmoituksen maaseutuelinkeinoviranomaiselle ja
lisäksi suoramyynti-ilmoituksen (Lnro 230)
edelliseltä kiintiökaudelta viimeistään kunkin
vuoden 15 päivänä toukokuuta ELYkeskukseen tai Ahvenanmaan valtionvirastoon.

4.7 Tukipäätös
Tuensaajille lähetetään kuukausittain tuen
maksun yhteydessä maksatusjärjestelmän
tuottama maksuilmoitus. Varsinaisen valituskelpoisen tukipäätöksen maksetuista tuotantotuista kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen lähettää tuottajalle kiintiökauden päätyttyä heinä-elokuussa. Tukipäätöksestä käy
ilmi edellisen tukivuoden tuotantotuen maksun perusteena ollut maitomäärä sekä maksetun tuotantotuen kokonaismäärä.

Tuottaja voi halutessaan hakea tuen maksua
myös kiintiökautta lyhyemmältä ajanjaksolta,
vaikka kuukausittain, tuottamansa litramäärän
perusteella palauttamalla ennakkoilmoituksen
suoramyynnistä
(Lnro
512007)
ELYkeskukseen tai Ahvenanmaan valtionvirastoon. Suoramyynti-ilmoitus (Lnro 230) on
kuitenkin aina palautettava, koska se toimii tuenmaksun lopullisena perusteena.

5 TARKASTUKSET
5.1 Valvontavelvoite

Ennakkoilmoituksella ilmoitettu tuotanto korjataan vastaamaan suoramyynti-ilmoituksen
tietoja, minkä seurauksena tukea voidaan
maksaa takautuvasti lisää tai sitä voidaan

Kansallista maidon tuotantotukea hakeneita
tiloja valvotaan tilakäynnein. Tilavalvonnat
voidaan suorittaa muun eläinvalvonnan yh5

teydessä.
Jos tuenhakijan eläimissä todetaan kiellettyjen aineiden jäämiä tai hakijan tilalta löydetään, missä muodossa tahansa, kiellettyjä tai
laittomasti hallussa pidettyjä aineita, hakijalle
ei sinä kalenterivuonna, jona havainto tehdään, voida maksaa mitään eläinten perusteella maksettavia kansallisia tukia.

5.2 Tilatarkastus
Tilatarkastuksessa tuottajan on esitettävä
tarkastajalle eläimiä koskeva nautaeläinluettelo ja muut pyydetyt asiakirjat Tilan nautaeläinluettelosta tarkastetaan, että tuottajalla
on tuen määräytymisajankohtana ollut lypsylehmiä, ja tilan maidontuotantotiedot vastaavat tilan lypsylehmien tuotantokykyä.

6 VALVONTASEURAAMUKSET
Kansallisten tukien osalta valvontaseuraamuksista on säädetty laissa maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista 1559/2001.
Valvontaseuraamuksista maidon tuotantotuen
osalta kerrotaan tarkemmin vuoden 2010
hakuoppaassa.

Tuen hakijan tai hänen edustajansa on pyydettäessä oltava läsnä tarkastuksessa. Jos
tilatarkastusta ei pystytä tekemään tuottajasta
tai edustajastaan johtuvista syistä, voi tuottaja
menettää maidon tuotantotuen kyseiseltä
tukivuodelta.

6.1 Eläinsuojelulainsäädännön huomioiminen tuen maksussa

Meijerimaito
Yleisten tukiehtojen täyttymisen lisäksi tuotantotuen valvonnan yhteydessä tarkastetaan
meijerin ostotositteista tai maidon keräilytositteista, että tilalla on ollut maidontuotantoa
tuenmääräytymisjakson aikana. Valvonnan
yhteydessä tarkastetaan myös, että tilalta
keräillyn maidon määrä vastaa meijeriin vastaanotetun ja Kiintiörekisteriin ilmoitetun maidon määrää.

Eläinten hyvinvoinnista on huolehdittava
eläinsuojelusäännösten mukaisesti. Kunnan
maaseutuelinkeinoviranomainen keskeyttää
maidon tuotantotuen maksatuksen, jos hän
saa tietoonsa, että tuenhakijaa epäillään
eläinsuojelurikoksesta tai eläinsuojelurikkomuksesta ja asia on saatettu syyttäjän harkittavaksi.
Jos hakija tai hänen perheyrityksensä jäsen
tuomitaan eläinsuojelurikoksesta tai lievästä
eläinsuojelurikoksesta tai jos hakija tai hänen
perheyrityksensä jäsen tuomitaan eläinsuojelurikkomuksesta sekä samalla määrätään
eläintenpitokieltoon, kotieläintalouden tukea
ei myönnetä siltä tukivuodelta, jonka aikana
teko on tapahtunut eikä eläintenpitokiellon
voimassaoloajalta. Jo myönnetty kotieläintalouden tuki peritään takaisin ja takaisin perittävälle määrälle voidaan määrätä suoritettavaksi korkoa.

Maidon suoramyynti
Maidon suoramyyntiä harjoittavan tuottajan
on esitettävä varastokirjanpito, nautaeläinluettelo ja tositteet myydyistä maitomääristä.
Toteutunutta suoramyyntiä verrataan tuottajan suoramyynnin kiintiöön sekä maksettuun
tuotantotukeen.
Maitokiintiö
Jos tuottajan kiintiötiedoissa on tapahtunut
muutoksia valvonnan kohteena olevalla tukivuodella, tuottajan on pyydettäessä esitettävä
kiintiön myyntiä, ostoa tai siirtoa koskevat
ELY-keskuksen ja Ahvenanmaan valtionviraston päätökset sekä näihin mahdollisesti
liittyvät kauppakirjat tai niiden jäljennökset.

7 AIHEETTOMASTI MAKSETTU TUOTANTOTUKI
Jos hakijalle on maksettu tuotantotukea perusteettomasti tai enemmän kuin mitä hänelle
olisi voitu myöntää, tuen myöntänyt viranomainen voi päättää perusteettomasti tai liikaa myönnetyn määrän takaisinperimisestä.
Takaisinperintää voi aiheutua esim. tukirajoitteiden ylittymisestä tai kuluvalle kiintiökaudelle vaikuttavien kiintiömuutosten seurauksena.

5.3 Kielletyt tai laittomasti hallussa pidetyt
aineet
Tuenhakija ei saa käyttää eläinten kasvattamisessa tai hoidossa maa- ja metsätalousministeriön päätöksessä n:o 847/2008 (eräiden
lääkeaineiden käytön kieltämisestä tai rajoittamisesta eläimille) tarkoitettuja aineita. Tarkempi lista kielletyistä aineista on vuoden
2010 hakuoppaassa.

Perittävälle määrälle voidaan määrätä suoritettavaksi korkoa kuuden prosentin vuotuisen
koron mukaan.
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8 MAIDON TUOTANTOTUKEA KOSKEVAT
SÄÄDÖKSET JA MÄÄRÄYKSET
Vain voimassa olevat säädökset ovat virallisia
lähteitä:
EY-säädökset
- Komission päätös (2009/3067/EY) Suomen pohjoisten alueiden maataloutta
koskevasta pitkäaikaisten kansallisten tukien järjestelmästä, muutoksineen
- Komission päätös (2008/696/EY) Komission päätös Suomen kansallisen tukiohjelman hyväksymisestä Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan liittymisehdoista tehdyn asiakirjan ja erityisesti sen 141 artiklan osalta
Kansalliset säädökset ja määräykset
- Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista (1559/2001, muutoksineen)
- Valtioneuvoston asetus vuodelta 2010
maksettavasta pohjoisesta tuesta
(38/2010)
- Valtioneuvoston asetus vuodelta 2010
maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta (37/2010)
- Maa- ja metsätalousministeriön asetus maidon tuotantotuen hakemisesta ja maksamisen edellytyksistä
(440/2009)
− Maa- ja metsätalousministeriön asetus
maa- ja puutarhatalouden kansallisten
tukien hakemusten toimittamisesta sekä
kotieläinten laskentapäivistä ja -ajankohdista
vuonna 2010 (75/2010)
− Maaseutuviraston määräys 9/10 kansallisten
tukien hakuajoista vuonna 2010
− Maaseutuviraston määräys 10/10 vuoden
2010 kansallisen maidon tuotantotuen maksamisesta
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LIITE 1. Osallistumisilmoituksen antaneet meijerit
EVIJÄRVEN OSUUSMEIJERI
HALKIVAHAN MEIJERI
HIRVIJÄRVEN OSUUSMEIJERI
HÄMEENLINNAN OSUUSMEIJERI
HÄRMÄN SEUDUN OSUUSMEIJERI
ILMAJOEN OSUUSMEIJERI
INGMAN FOODS OY AB
JOMALA/ÅLANDS CENTRALANDELSLAG
KAUSTISEN OSUUSMEIJERI
KITEEN MEIJERI OY
KUUSAMON OSUUSMEIJERI
LAAKSOJEN MAITOKUNTA
LIMINGAN OSUUSMEIJERI
MEJERIANDELSLAGET MILKA
OSUUSKUNTA ITÄMAITO
OSUUSKUNTA LÄNSI-MAITO
OSUUSKUNTA MAITOKOLMIO
OSUUSKUNTA MAITOMAA
OSUUSKUNTA MAITO-SUOMI
OSUUSKUNTA POHJOLAN MAITO
OSUUSKUNTA SATAMAITO
OSUUSKUNTA TUOTTAJAIN MAITO
PAAVOLAN OSUUSMEIJERI / J. KARHUMAA
PORLAMMIN OSUUSMEIJERI
RANUAN MEIJERI OY
RUHAN KARTANON MEIJERI
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