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SÄNDLISTA
VM, Ruokavirasto, MTK, SLC ja Suomen Mehiläishoitajain Liitto.

Den undertecknade begäran om utlätande finns i jord- och skogsbruksministeriets arkiv.



MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio  

LUONNOS 16.4   

   

 

EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI MEHILÄISHOITOTUESTA 

Mehiläishoitotuesta säädetään maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun 

lain (999/2012), jäljempänä markkinajärjestelylaki, 26-29 §:ssä. 

Mehiläishoitotuella tarkoitetaan maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä 

ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 992/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 

ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksessa (EU) N:o 1308/2013, jäljempänä markkinajärjestelyasetus,  55 artiklassa 

tarkoitettua EU:n varoista myönnettävää mehiläishoito-ohjelmien rahoitustukea. 

Mehiläishoitotuesta säädetään lisäksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 

(EU) N:o 1308/2013 täydentämisestä mehiläishoitoalan tuen osalta annetussa 

komission delegoidussa EU 1366/2015 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EU) N:o 1308/2013 soveltamissäännöistä mehiläishoitoalan tuen osalta 

annetussa komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 1368/2015. 

Markkinajärjestelylain 26 §:n 1 momentin mukaan markkinajärjestelyasetuksessa 

tarkoitetun mehiläishoitotuen myöntämisen edellytyksenä olevan mehiläishoito-

ohjelman laatii maa- ja metsätalousministeriö. Markkinajärjestelyasetuksen 55 

artiklan 2 kohdan mukaan unionin rahoitusosuus mehiläishoito-ohjelmista vastaa 

50:tä prosenttia menoista, joita jäsenvaltioille aiheutuu kyseisistä komission 

hyväksymistä ohjelmista.  

Jäsenvaltion mehiläishoito-ohjelmaa koskevan ehdotuksen hyväksyy Euroopan 

komissio. Ehdotus uudeksi mehiläishoito-ohjelmaksi on laadittu yhteistyössä 

mehiläishoitoalaa edustavan järjestön kanssa ja sitä on käsitelty kahdessa EU:n 

yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) seuraavan rahoituskauden (2021-2027) 

kansallista strategista suunnitelmaa käsittelevässä työpajassa. Ehdotus uudeksi 

mehiläishoito-ohjelmaksi (1.8.2019 - 31.7.2022) on lähetetty Euroopan komissiolle 

hyväksyttäväksi 15 päivänä maaliskuuta 2019. Nykyisin voimassa oleva 

mehiläisohjelma päättyy 31.7.2019. 

Markkinajärjestelylain 27 §:n 1 momentin mukaan mehiläishoitotukea voidaan 

myöntää mehiläishoitoalaa edustavalle rekisteröidylle yhdistykselle tai 

osuuskunnalle, joka sitoutuu toteuttamaan kaikki tukikelpoiset toimenpiteet. 

Markkinajärjestelylain 28 §:n 2 momentin mukaan Ruokavirasto päättää hakijalle 

myönnettävän mehiläishoitotuen enimmäismäärästä. Se vahvistettaisiin tuen 

myöntämistä koskevassa päätöksessä. Suomessa jaettavissa oleva tuen 

enimmäismäärä vahvistetaan komission mehiläishoito-ohjelmaa koskevassa 

päätöksessä. 

Markkinajärjestelylain 26 §:n 2 momentin mukaan toimenpiteistä, joihin 

mehiläishoitotukea voi saada, säädetään markkinajärjestelyasetuksen 55 artiklassa. 

Mainitun artiklan 4 kohdan mukaan mehiläishoito-ohjelmiin voivat sisältyä seuraavat 

toimenpiteet: 

a) mehiläishoitajille ja mehiläishoitajien organisaatioille annettava tekninen apu; 
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b) mehiläisiä vaivaavien tuholaisten ja tautien, erityisesti varroapunkin, torjunta; 

c) siirtohoidon järkeistäminen; 

d) mehiläistuotteiden ominaisuuksia määrittävien laboratorioiden tukeminen, millä 

pyritään auttamaan mehiläishoitajia pitämään tuotteitaan kaupan ja nostamaan niiden 

arvoa; 

e) tukitoimenpiteet unionin mehiläiskantojen lisäämiseksi; 

f) yhteistoiminta mehiläishoitoalaa ja mehiläistuotteita koskevan soveltavan 

tutkimuksen ohjelmien toteuttamiseen erikoistuneiden tahojen kanssa; 

g) markkinoiden seuranta; 

h) tuotteiden laadun parantaminen niiden markkina-arvon parantamiseksi. 

Asetusehdotuksessa säädettäisiin markkinajärjestelylain 26 §:n 2 momentin ja 28 §:n 

1 momentin nojalla mehiläishoitotukeen liittyvistä tukikelpoisista toimenpiteistä ja 

hyväksyttävistä kustannuksista.  

1  Ehdotettavat säännökset  

1 § Pykälässä säädettäisiin asetuksen soveltamisalasta.  

Asetuksessa säädettäisiin maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetussa laissa 

(999/2012) tarkoitettuun mehiläishoitotukeen liittyvistä tukikelpoisista toimenpiteistä 

ja hyväksyttävistä kustannuksista. 

2 § Pykälässä säädettäisiin teknisestä avusta.  

Ehdotettavassa pykälässä säädettäisiin tarkemmin markkinajärjestelyasetuksen 55 

artiklan 4 kohdan mukaisesta toimenpiteestä: mehiläishoitajille ja mehiläishoitajien 

organisaatioille annettava tekninen apu. 

Ehdotettavan pykälän mukaan tukea voitaisiin myöntää seuraaviin mehiläishoitoon 

liittyviin toimiin, joiden tavoitteena on antaa mehiläishoitajille teknistä apua: 

1) koulutus ja seminaarien järjestäminen; 

2) neuvonta; 

3) tiedottaminen; 

4) nuorisotoiminnan järjestäminen; 

5) viestintä- ja oppimisympäristön kehittäminen 

6) kansainvälinen yhteistyö ja kongresseihin osallistuminen; 

3 § Pykälässä säädettäisiin tuholaisten ja tautien torjunnasta. 
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Ehdotettavassa pykälässä säädettäisiin tarkemmin markkinajärjestelyasetuksen 55 

artiklan 4 kohdan mukaisesta toimenpiteestä: mehiläisiä vaivaavien tuholaisten ja 

tautien, erityisesti varroapunkin, torjunta. 

Ehdotettavan pykälän mukaan tukea voitaisiin myöntää mehiläisiin kohdistuvien 

tuholaisten ja tautien torjumiseen liittyviin seuranta- ja kehittämistoimiin. 

Mehiläishoito-ohjelmaa koskevan ehdotuksen mukaan ohjelmakaudella 

toimenpiteinä olisivat muun muassa varroaseuranta ja varroapunkin torjunnan sekä 

sen testausmenetelmien kehittäminen. 

4 § Pykälässä säädettäisiin mehiläispesien siirtohoidon kehittämisestä 

Ehdotettavassa pykälässä säädettäisiin tarkemmin markkinajärjestelyasetuksen 55 

artiklan 4 kohdan mukaisesta toimenpiteestä: siirtohoidon järkeistäminen. 

Ehdotettavan pykälän mukaan tukea voitaisiin myöntää mehiläispesien siirtohoidon 

ja pölytyspalvelujen kehittämiseen sekä niihin liittyvään tiedon hankintaan ja tiedon 

välittämiseen. 

Mehiläishoito-ohjelmaa koskevan ehdotuksen mukaan ohjelmakauden aikana muun 

muassa tehtäisiin selvitys viljelijöiden pölytyspalvelutarpeista yhteistyössä 

viljelijöiden organisaatioiden kanssa. Lisäksi selvitettäisiin www.polytys.fi-

nettiportaalin sopivuutta pölytyspalvelun kehittämiseen. Selvitystulosten perusteella 

päätettäisiin valtakunnallisen portaalin kehittämisestä ohjelman avulla. Portaali 

toimisi ohjelman mukaan paikkana, missä viljelijät ja mehiläishoitajat voivat helposti 

kohdata, sopia pölytyspalvelusta ja saada ajankohtaista tietoa pölytyksestä. 

5 § Pykälässä säädettäisiin mehiläistuotteiden ominaisuuksien määrittämisestä 

Ehdotettavassa pykälässä säädettäisiin tarkemmin markkinajärjestelyasetuksen 55 

artiklan 4 kohdan mukaisesta toimenpiteestä: mehiläistuotteiden ominaisuuksia 

määrittävien laboratorioiden tukeminen, millä pyritään auttamaan mehiläishoitajia 

pitämään tuotteitaan kaupan ja nostamaan niiden arvoa. 

Ehdotettavan pykälän mukaan tukea voitaisiin myöntää mehiläistuotteiden laadun 

määrittämiseen mehiläistuotteiden fysikaalis-kemiallisia ominaisuuksia 

määrittävässä laboratoriossa keräämällä ja analysoimalla näytteitä sekä saaduista 

tuloksista tiedottamiseen. 

Mehiläishoito-ohjelmaa koskevan ehdotuksen mukaan hunajan laadun määrityksiä 

tehtäisiin vuosittain. Näytteistä määritettäisiin keskeiset hunajan laatua kuvaavat 

ominaisuudet kuten kosteus, HMF-pitoisuus, invertaasi (direktiivissä diastaasi 

(2001/110/EY)), ja sähkönjohtavuus. Lisäksi ohjelman mukaan tehtäisiin muun 

muassa aistinvaraista arviointia, siitepölymäärityksiä sekä tarkistettaisiin 

pakkausmerkintöjä. 

 

6 § Pykälässä säädettäisiin mehiläiskantojen lisäämisestä. 
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Ehdotettavassa pykälässä säädettäisiin tarkemmin markkinajärjestelyasetuksen 55 

artiklan 4 kohdan mukaisesta toimenpiteestä: tukitoimenpiteet unionin 

mehiläiskantojen lisäämiseksi. 

Ehdotettavan pykälän mukaan tukea voitaisiin myöntää mehiläisemojen 

jalostustoimiin, joiden tavoitteena on lisätä tai vahvistaa mehiläiskantoja. 

Mehiläishoito-ohjelmaa koskevan ehdotuksen mukaan ohjelmakaudella edistettäisiin 

mehiläisemojen jalostustyötä. Ohjelmakaudella muun muassa laadittaisiin yhdessä 

mehiläisalan kanssa jalostusohjelma. Jalostusohjelmaan valittaisiin paikallisia 

mehiläiskantoja ja vahvistettaisiin niitä. Jalostusohjelman päätavoitteena olisi taata 

paikallisiin oloihin sopeutuneiden, laadukkaiden mehiläisemojen saatavuus. Lisäksi 

jalostusohjelman puitteissa edistettäisiin keinosiemennyksen ammattitaidon 

kehittämistä järjestettävän erikoiskoulutuksen avulla. 

7§ Pykälässä säädettäisiin yhteistoiminnasta ja soveltavasta tutkimuksesta 

mehiläishoitoalalla. 

Ehdotettavassa pykälässä säädettäisiin tarkemmin markkinajärjestelyasetuksen 55 

artiklan 4 kohdan mukaisesta toimenpiteestä: yhteistoiminta mehiläishoitoalaa ja 

mehiläistuotteita koskevan soveltavan tutkimuksen ohjelmien toteuttamiseen 

erikoistuneiden tahojen kanssa. 

Ehdotettavan pykälän mukaan tukea voitaisiin myöntää mehiläishoitoalaa ja 

mehiläistuotteita koskevan soveltavan tutkimuksen ohjelmien toteuttamiseen 

erikoistuneiden tahojen kanssa tehtävään, seuraavia toimia koskevaan yhteistyöhön: 

1) mehiläistalouden kannattavuusseuranta; 

2) vaakapesäseuranta: 

3) mehiläisten terveyden seuranta; 

4) muu mehiläishoidon soveltava tutkimus ja koetoiminta. 

Tukea voitaisiin lisäksi myöntää 1 momentissa tarkoitettuihin toimiin liittyvään 

neuvontaan ja tiedottamiseen. 

8 § Pykälässä säädettäisiin markkinoiden seurannasta. 

Ehdotettavassa pykälässä säädettäisiin tarkemmin markkinajärjestelyasetuksen 55 

artiklan 4 kohdan mukaisesta toimenpiteestä: markkinoiden seuranta. 

Ehdotettavan pykälän mukaan tukea voitaisiin myöntää mehiläisalan markkinoiden 

seurantaa koskeviin toimiin, joilla selvitetään mehiläisalan rakennetta, 

markkinatilannetta tai muuta vastaavaa markkinoiden seurannan kannalta tarpeellista 

markkinatietoa. 

Mehiläishoito-ohjelmaa koskevan ehdotuksen mukaan ohjelmakaudella muun 

muassa suoritettaisiin tuottajakysely, jonka tavoitteena on kerätä säännöllistä tietoa 

mehiläisalan muuttuvasta rakenteesta. Kerätystä tiedosta tehtäisiin analyysi, joka 
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julkistetaan teknisen tuen avulla. Lisäksi kuluttajatutkimuksen avulla selvitettäisiin 

kotitalouksien muuttuvia asenteita ja kulutuskäyttäytymistä koskien hunajan ostoa ja 

käyttöä. 

9 § Pykälässä säädettäisiin tuotteiden laadun parantamisesta. 

Ehdotettavassa pykälässä säädettäisiin tarkemmin markkinajärjestelyasetuksen 55 

artiklan 4 kohdan mukaisesta toimenpiteestä: tuotteiden laadun parantaminen niiden 

markkina-arvon parantamiseksi. 

Ehdotettavan pykälän mukaan tukea voitaisiin myöntää toimiin, joiden tavoitteena on 

mehiläistuotteiden laadun kehittäminen niiden markkina-arvon parantamiseksi. 

Mehiläishoito-ohjelmaa koskevan ehdotuksen mukaan ohjelmakaudella muun 

muassa selvitetään mehiläistuotteiden laadun sertifiointimahdollisuuksia. 

10 § Pykälässä säädettäisiin hyväksyttävistä kustannuksista 

Markkinajärjestelylain 28 §:n 1 momentin mukaan mehiläishoitotukeen kelpoisia 

kustannuksia ovat laissa tarkoitettujen tukikelpoisten toimenpiteiden toteuttamisesta 

aiheutuneet tarpeelliset ja kohtuulliset kustannukset. Markkinajärjestelylain 28 §:n 2 

momentin mukaan Ruokavirasto päättää hakijalle myönnettävän mehiläishoitotuen 

enimmäismäärästä. Se vahvistettaisiin tuen myöntämistä koskevassa päätöksessä. 

Suomessa jaettavissa oleva tuen enimmäismäärä vahvistetaan komission 

mehiläishoito-ohjelmaa koskevassa päätöksessä. 

Lähtökohtana kustannusten määrittelyn osalta on, että tuesta voidaan kattaa 

tukikelpoisten toimenpiteiden toteuttamisesta aiheutuneet tarpeelliset ja kohtuulliset 

kustannukset. Kohtuullisia kustannuksia arvioitaessa pidettäisiin arviointiperusteena 

muun muassa toimialan keskimääräistä kustannustasoa.  Tuensaajan olisi pyydettävä 

tarkoituksenmukaisella tavalla tarjouksia siten, että kustannusten hyväksyttävä taso 

voidaan luotettavasti todeta.  

Hankinnoissa tuensaajan olisi pyydettävä hankintaa varten tarjouksia siten kuin 

julkisista hankinnoista annetussa laissa 1397/2016 säädetään. Ennakoidun arvon 

laskemistavasta säädetään kyseisen lain 4. luvussa. Hankintaa ei saisi pilkkoa eriin 

tai laskea sen arvoa poikkeuksellisin menetelmin tämän lain soveltamisen 

välttämiseksi. 

Ehdotettavan pykälän 1 momentin mukaan tukea voitaisiin myöntää tukikelpoisten 

toimenpiteiden toteuttamisen kannalta tarpeellisiin ja kohtuullisiin kustannuksiin, 

jotka voivat olla: 

1) palkkaus- ja palkkiokustannuksia ja niihin liittyviä lakisääteisiä kustannuksia, 

lukuun ottamatta luontaisetuina suoritettavia kustannuksia; 

2) matkakustannuksia; 

3) ulkopuolisten palvelujen ja asiantuntijoiden käytöstä aiheutuvia kustannuksia; 

4) messuille ja kongresseihin osallistumisesta aiheutuvia kustannuksia;   
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5) vuokrakustannuksia; 

6) välttämättömistä materiaaleista, välineistä ja toimitiloista aiheutuvia kustannuksia; 

materiaalit ja välineet on vuokrattava, jollei niiden hankkiminen ole vuokraamista 

edullisempaa; 

7) sellaisia kirjanpito-, seuranta- ja raportointikustannuksia, jotka johtuvat 

myönnetystä tuesta; tai 

8) julkaisu- ja jakelukustannuksia.  

Pykälän 2 momentin mukaan yleishallinnon kulut ja muut toimintaan liittyvät 

jaettavat kustannukset voitaisiin hyväksyä vain siltä osin kuin ne kohdennetaan 

mehiläishoito-ohjelman toteuttamiseen.  

Edellä mainitut kustannukset tulisi kohdistaa toiminnoille käytetyn työajan 

perusteella tai muulla tavoin aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. 

Pykälän 3 momentin mukaan tukea voitaisiin myöntää kustannusten arvonlisäveron 

osuuteen, jos tuensaaja esittää verottajalta saadun todistuksen tai muun luotettavan 

selvityksen siitä, ettei kyseiseen toimintaan liittyviä kustannuksia voida vähentää 

tuensaajan toiminnassa. 

11 § Pykälässä säädettäisiin hyväksyttävien kustannusten rajoituksista.  

 Pykälän 1 momentin mukaan tukea ei myönnettäisi: 

1) edustusmenoihin; 

2) rahoituskuluihin 

3) kustannuksiin, jotka aiheutuvat tuensaajan tavanomaiseen liiketoimintaan 

kuuluvasta toiminnasta.  

 

Pykälän 2 momentin mukaan palkkaus- ja palkkiokustannuksista ei hyväksyttäisi 

määrää, joka ylittää alalla maksettavien palkkojen ja palkkioiden tason. 

Pykälän 3 momentin mukaan matkakustannuksina hyväksyttäisiin enintään valtion 

virkaehtosopimuksen mukaiset kustannukset.  

12 § Pykälässä säädettäisiin asetuksen voimaantulosta.  

Asetuksen ehdotetaan tulevan voimaan 1 päivänä elokuuta 2019. 

Tuen myöntämisen ja maksamisen edellytyksenä olisi mehiläishoito-ohjelman 

hyväksyminen siten, ettei Euroopan komissio vastusta tässä asetuksessa säädettyjä 

tuen myöntämisen edellytyksiä. 

Asetuksella kumottaisiin mehiläishoitotuesta annettu valtioneuvoston asetus 

(523/2013). 

Ennen tämän asetuksen voimaan tuloa myönnettyihin mehiläishoitotukiin 

sovellettaisiin tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. 
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2  Ehdotuksen vaikutukset  

2.1 Taloudelliset vaikutukset 

Mehiläishoitotuella tarkoitetaan markkinajärjestelyasetuksen (EU) N:o 1308/2013 55 

artiklassa tarkoitettua EU:n varoista myönnettävää mehiläishoito-ohjelmien 

rahoitustukea. Mehiläishoitotuki on EU:n osittain rahoittama tukijärjestelmä, jonka 

EU:n rahoitusosuus on 50 prosenttia. 

Vuoden 2019 talousarviossa momentille 30.20.46 (EU-rahoitteinen ruokaketjun 

kehittäminen, siirtomääräraha 3 vuotta) on budjetoitu määrärahaa yhteensä 10 635 

000 euroa, josta myös mehiläishoitotuki maksetaan. Mainitulla momentilla on 

mehiläishoitotukeen budjetoitu määrärahaa 205 000 euroa, mistä EU-osuus on 

103 000 euroa. Vastaavat EU:lta saatavat tulot tuloutetaan momentille 12.30.01 

(EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot). 

Mehiläishoitotukea arvioidaan ehdotetun mehiläishoito-ohjelman (1.8.2019-

31.7.2022) mukaan maksettavan yhteensä 281 000 euroa vuodessa. 

3  Voimaantulo  

Asetuksen ehdotetaan tulevan voimaan 1 päivänä elokuuta 2019. 

4  Muuta 

Asetusehdotus on valmisteltu maa- ja metsätalousministeriössä virkatyönä. 

Asetusehdotuksesta on pyydetty lausunnot seuraavilta tahoilta: VM, Ruokavirasto, 

MTK, SLC ja Suomen Mehiläishoitajain Liitto. 



UTKAST 16.4.2019 

Statsrådets förordning om stöd för biodling 

 

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 26 § 2 mom. och 28 § 1 mom. i lagen om en 

marknadsordning för jordbruksprodukter (999/2012), av dem 26 § 2 mom. sådant det lyder i lag 

1194/2013:  

 

1 § Tillämpningsområde 

Denna förordning innehåller bestämmelser om stödberättigande åtgärder och godtagbara kostnader i 

samband med sådant stöd för biodling som avses i lagen om en marknadsordning för 

jordbruksprodukter (999/2012).  

 

2 § Tekniskt stöd 

Stöd kan beviljas för följande åtgärder i anslutning till biodling i syfte att ge tekniskt stöd till 

biodlare: 

1) utbildning och ordnande av seminarier, 

2) rådgivning, 

3) information, 

4) ordnande av ungdomsverksamhet, 

5) utvecklande av kommunikations- och lärmiljön, 

6) internationellt samarbete och deltagande i kongresser. 

 

3 § Bekämpning av skadegörare och sjukdomar 

Stöd kan beviljas för uppföljnings- och utvecklingsåtgärder som anknyter till bekämpning av 

skadegörare och sjukdomar. 

 

4 § Utvecklande av flyttning av bikupor 

Stöd kan beviljas för utvecklande av flyttning av bikupor och av pollineringstjänster samt för 

anskaffning av information om dessa och för spridande av information. 

 

5 § Fastställande av egenskaper för biodlingsprodukter 

Stöd kan beviljas för fastställande av kvaliteten hos biodlingsprodukter i laboratorier som utför 

analyser av de fysikalisk-kemiska egenskaperna hos biodlingsprodukter genom insamling och 

analys av prover, samt för rapportering om resultaten. 

 



6 § Utökning av bibestånden 

Stöd kan beviljas för åtgärder för förädling av bidrottningar, i syfte att öka eller stärka bibestånden. 

 

7 § Samarbete och tillämpad forskning inom biodlingssektorn 

Stöd kan beviljas för samarbete med aktörer som specialiserat sig på genomförande av program för 

tillämpad forskning om biodlingssektorn och om biodlingsprodukter. Samarbetet kan gälla följande 

åtgärder: 

1) uppföljning av lönsamheten inom biodlingen, 

2) uppföljning av vågkupor,  

3) uppföljning av binas hälsa, 

4) annan tillämpad forskning inom biodling och försöksverksamhet. 

Stöd kan dessutom beviljas för rådgivning och rapportering om de åtgärder som avses i 1 mom. 

 

8 § Övervakning av marknaden 

Stöd kan beviljas för sådana marknadsövervakningsåtgärder inom biodlingssektorn med hjälp av 

vilka biodlingssektorns struktur, marknadsläget eller annan motsvarande marknadsinformation som 

är behövlig för övervakningen av marknaden utreds. 

 

9 § Förbättring av produktkvaliteten 

Stöd kan beviljas för åtgärder som syftar till att förbättra kvaliteten hos biodlingsprodukter för ett 

bättre utnyttjande av produkternas marknadspotential.  

 

10 § Godtagbara kostnader 

De godtagbara kostnaderna ska utgöras av för genomförande av åtgärder enligt 2–9 § behövliga och 

skäliga, 

1) kostnader för löner och arvoden och lagstadgade kostnader i anslutning till dessa, med undantag 

av kostnader som betalas som naturaförmån, 

2) resekostnader, 

3) kostnader för anlitande av externa tjänster och sakkunniga, 

4) kostnader för deltagande i mässor och kongresser,  

5) hyreskostnader 

6) kostnader för nödvändigt material, nödvändig utrustning och nödvändiga lokaler; material och 

utrustning ska hyras om det inte är förmånligare att anskaffa dem, 

7) sådana bokförings-, övervaknings- och rapporteringskostnader som följer av det beviljade stödet, 

eller 



8) kostnader för publikation och distribution. 

Allmänna förvaltningskostnader och andra kostnader som ska påföras projektet kan godtas endast 

till den del som de gäller genomförandet av biodlingsprogrammet. 

Stöd kan beviljas för mervärdesskattens andel av kostnaderna, om stödtagaren visar upp ett intyg 

från skattemyndigheten eller annan tillförlitlig utredning över att stödtagaren i den egna 

verksamheten inte kan dra av kostnaderna för den aktuella verksamheten. 

 

11 § Begränsningar av de godtagbara kostnaderna 

Stöd beviljas inte för 

1) representationskostnader, 

2) finansiella kostnader, 

3) kostnader för verksamhet som hör till stödtagarens normala affärsverksamhet. 

Av kostnaderna för löner och arvoden godtas inte det belopp som överskrider nivån på de löner och 

arvoden som betalas inom branschen. 

Som resekostnader godtas högst de kostnader som anges i statens tjänstekollektivavtal. 

 

12 § Ikraftträdande 

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2019. 

En förutsättning för beviljande och utbetalning av stöd är att biodlingsprogrammet godkänns så, att 

Europeiska kommissionen inte motsätter sig de förutsättningar för beviljande av stöd som anges i 

denna förordning. 

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om stöd för biodling (523/2013). 

På stöd för biodling som har beviljats före ikraftträdandet av denna förordning tillämpas de 

bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. 
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