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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. 



LUONNOS 16.4.2019 

Valtioneuvoston asetus mehiläishoitotuesta 

 

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun 

lain (999/2012) 26 §:n 2 momentin ja 28 §:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin niistä on 26 §:n 2 

momentti laissa 1194/2013:  

 

1 § Soveltamisala 

Tässä asetuksessa säädetään maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetussa laissa (999/2012) 

tarkoitettuun mehiläishoitotukeen liittyvistä tukikelpoisista toimenpiteistä ja hyväksyttävistä 

kustannuksista.  

 

2 § Tekninen apu 

Tukea voidaan 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 § Tuholaisten ja tautien torjunta 

Tukea voidaan myöntää mehiläisiin kohdistuvien tuholaisten ja tautien torjumiseen liittyviin 

seuranta- ja kehittämistoimiin. 

 

4 § Mehiläispesien siirtohoidon kehittäminen 

Tukea voidaan myöntää mehiläispesien siirtohoidon ja pölytyspalvelujen kehittämiseen sekä niihin 

liittyvään tiedon hankintaan ja tiedon välittämiseen. 

 

5 § Mehiläistuotteiden ominaisuuksien määrittäminen 

Tukea voidaan myöntää mehiläistuotteiden laadun määrittämiseen mehiläistuotteiden fysikaalis-

kemiallisia ominaisuuksia määrittävässä laboratoriossa keräämällä ja analysoimalla näytteitä sekä 

saaduista tuloksista tiedottamiseen. 

 



6 § Mehiläiskantojen lisääminen 

Tukea voidaan myöntää mehiläisemojen jalostustoimiin, joiden tavoitteena on lisätä tai vahvistaa 

mehiläiskantoja. 

 

7 § Yhteistoiminta ja soveltava tutkimus mehiläishoitoalalla 

Tukea voidaan 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 voidaan lisäksi myöntää 1 momentissa tarkoitettuihin toimiin liittyvään neuvontaan ja 

tiedottamiseen. 

 

8 § Markkinoiden seuranta 

Tukea voidaan myöntää mehiläisalan markkinoiden seurantaa koskeviin toimiin, joilla selvitetään 

mehiläisalan rakennetta, markkinatilannetta tai muuta vastaavaa markkinoiden seurannan kannalta 

tarpeellista markkinatietoa. 

 

9 § Tuotteiden laadun parantaminen 

Tukea voidaan myöntää toimiin, joiden tavoitteena on mehiläistuotteiden laadun kehittäminen 

niiden markkina-arvon parantamiseksi.  

 

10 § Hyväksyttävät kustannukset 

Hyväksyttävien kustannusten on oltava 2—9 §:ssä tarkoitettujen toimenpiteiden toteuttamisen 

kannalta tarpeellisia ja kohtuullisia: 

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 tai näyttelyyn osallistumisesta aiheutuvia kustannuksia;  

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. 

Yleishallinnon kulut ja muut toimintaan liittyvät jaettavat kustannukset voidaan hyväksyä vain siltä 

osin kuin ne kohdennetaan mehiläishoito-ohjelman toteuttamiseen. 

Tukea voidaan 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 § Hyväksyttävien kustannusten rajoitukset: 

Tukea ei myönnetä: 

1) edustusmenoihin; 

2) rahoituskuluihin; 

3) kustannuksiin, jotka aiheutuvat tuensaajan tavanomaiseen liiketoimintaan kuuluvasta 

toiminnasta. 

Palkkaus- ja palkkiokustannuksista ei hyväksytä määrää, joka ylittää alalla maksettavien palkkojen 

ja palkkioiden tason. 

Matkakustannuksina hyväksytään enintään valtion virkaehtosopimuksen mukaiset kustannukset. 

 

12 § Voimaantulo 

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2019. 

Tuen myöntämisen ja maksamisen edellytyksenä on mehiläishoito-ohjelman hyväksyminen siten, 

ettei Euroopan komissio vastusta tässä asetuksessa säädettyjä tuen myöntämisen edellytyksiä. 

Tällä asetuksella kumotaan mehiläishoitotuesta annettu valtioneuvoston asetus (523/2013). 

Ennen tämän asetuksen voimaan tuloa myönnettyihin mehiläishoitotukiin sovelletaan tämän 

asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. 
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