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Hakemus metsämarjojen ja -sienten
varastointituesta 2022

Toimita hakemus 29.7.2022 mennessä Lapin
ELY-keskukseen (Rovaniemi).

Viranomaisen merkinnät
Hakemus saapuHakemuksen dnro
nut, pvm.

Liitteitä,
kpl

Lomake 237

Vastaanottaja

Täytä lomake kuulakärkikynällä tai muulla pysyvällä tavalla.
1. Hakijan tiedot
Hakijan nimi

Y-tunnus

Henkilötunnus

Jakeluosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Pankkiyhteys (IBAN-tilinumero ja BIC-koodi)

Puhelinnumero

Hakija

Verotuskunta

on arvonlisäverovelvollinen

ei ole arvonlisäverovelvollinen

Varastojen sijainti (kunta ja osoite):

2. Varastossa 30.6.2022 olevat metsämarjat
Marjalaji

Pakastettu kg

Sose ilman
sokeria kg

Täysmehu kg
(ilmoita tuoremarjakiloina)

Täysmehutiiviste kg
(ilmoita tuoremarjakiloina)

Kuivattu kg
(ilmoita tuoremarjakiloina)

Yhteensä, kg

29.3.2022
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3. Varastossa 30.6.2022 olevat metsäsienet
Sienilaji

Pakastettu
kg

Kuivattu
kg
(ilmoita tuoresienikiloina)

Suolatut, suolapitoisuus alle
18 %, kg
(ilmoita tuoresienikiloina)

Suolatut, suolapitoisuus 18 % tai
yli, kg
(ilmoita tuoresienikiloina)

Yhteensä, kg

4. Lisätietoja

5. Allekirjoitus
Vakuutan tässä hakemuksessa antamani tiedot oikeiksi.
Samalla ilmoitan saaneeni tietooni hakemani tuen myöntämisen edellytykset ja virheellisistä tiedoista
aiheutuvat tukien menetykset. Olen tietoinen siitä, että toimivaltainen viranomainen voi suorittaa tarkastuksen ennalta ilmoittamatta.
Paikka ja aika

Allekirjoitus ja nimenselvennys

29.3.2022

METSÄMARJOJEN JA -SIENTEN VARASTOINTITUKI 2022
Metsämarjojen ja -sienten varastointitukea käsittelevä viranomainen on Lapin ELY-keskus. Toimita hakemus ja muut tukeen liittyvät asiakirjat 29.7.2022
mennessä Lapin ELY-keskukseen (Rovaniemi).
Myöhässä toimitettu tukihakemus alentaa tukea.
Lapin ELY-keskus
PL 8060
96101 Rovaniemi
kirjaamo.lappi@ely-keskus.fi

Hakuperusteet
Metsämarjojen ja -sienten varastointitukea myönnetään marja- tai sienikaupan ja -jalostuksen alalla
toimivalle hakijalle 30.6.2022 varastossa olevien
metsämarjojen ja -sienten varastomäärien perusteella. Tukikelpoisia ovat ihmisravinnoksi tarkoitetut, ennen vuotta 2022 Suomessa tukialueella C poimitut metsämarjat ja -sienet.
Tukikelpoisia varastointitapoja ovat marjoille pakastaminen, kuivaaminen tai säilyttäminen soseena,
täysmehuna tai täysmehutiivisteenä. Metsäsienten
tukikelpoisia varastointitapoja ovat säilyttäminen
pakasteena, kuivattuna tai suolattuna. Tukikelpoisia
tuotteita eivät ole esimerkiksi valmiit marmeladit,
hillot, mehut tai purkitetut sienisäilykkeet, koska tukea ei makseta valmiin tuotteen varastoinnista.
Tukialueeseen C kuuluvat alueet löytyvät valtioneuvoston asetuksesta (5/2015), joka on luettavissa internetistä osoitteesta: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150005

Tuen määrä
Tukea maksetaan tuorepainokiloa kohti enintään
seuraavasti: lakka 34 senttiä/kg, muut metsämarjat
(esim. juolukka, puolukka, mustikka, karpalo ja variksenmarja) 10 senttiä/kg ja metsäsienet 42 senttiä/kg. Tukea ei makseta, jos sen määrä tuensaajaa
kohti jää alle 100 euroa.

Tuen edellytykset
1) Toimit marja- tai sienikaupan ja -jalostuksen
alalla ja yrityksesi on merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin.
2) Varastoidut tuotteet on poimittu ennen vuotta
2022 pohjoisen tuen alueelta (tukialue C) ja voit
osoittaa niiden alkuperän. Tuotteen alkuperän
selvittäminen on tehtävä ennen hakemuksen
tekoa. Selvityksiksi hyväksytään mm. poimijalistat, keräilylistat, ostoasiakirjat ja välittäjän lausunnot.
3) Omistat ilmoittamasi määrät tuotteita.
4) Olet varastoinut tuotteet pohjoisen tuen alueella (tukialue C).
5) Olet pitänyt varastokirjanpitoa varastossa olevista tuotteista tai varaston muutokset ilmenevät erillisestä kuittipohjaisesta selvityksestä.
6) Varastosi täyttävät seuraavat tekniset vaatimukset:
•

Kylmä- ja pakkasvaraston vähimmäiskoko
10 m² tai 20 m³ (sisämitoin). Kylmä- ja pakkasvarastossa on lisäksi oltava riittävän tehokas jäähdytyslaitteisto varastotilaan ja
tuotteeseen nähden sekä lämpötilanseurantajärjestelmä.

•

Kuivavaraston vähimmäiskoko 5 m² tai 10
m³.

Asiakirjojen säilyttäminen
Säilytä sellaiset tuen hakemiseen liittyvät asiakirjat,
joita et toimita tukea käsittelevälle viranomaiselle
tukivuoden 2022 ja vielä 4 seuraavaa kalenterivuotta (eli vuoden 2026 loppuun).
Tällaisia asiakirjoja ovat esimerkiksi vuokrasopimus
tai selvitys tuotteen alkuperästä.
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Muutoksesta ilmoittaminen
Ilmoita viipymättä kirjallisesti tukea käsittelevälle viranomaiselle, jos tukihakemuksesi on virheellinen.
Ilmoita ylivoimaisesta esteestä tai poikkeuksellisesta olosuhteesta 15 työpäivän kuluessa siitä, kun
ilmoitus on mahdollisuus tehdä.

Tukihakemuksen peruuttaminen

• Vähennä sokeroidun soseen painosta soseeseen
lisätyn sokerin määrä. Lisätyn sokerin määrä on
pystyttävä todentamaan tuotereseptillä tai
muulla vastaavalla tavalla. Jos lisätyn sokerin
määrää ei pystytä luotettavasti todentamaan,
katsotaan tuotteen sokeripitoisuudeksi 75 %.
• Muunna täysmehutiivisteen määrä alla olevan
taulukon mukaisesti:

Voit peruuttaa hakemuksesi ilmoittamalla siitä kirjallisesti tukea käsittelevälle viranomaiselle ennen
valvonnasta ilmoittamista.

Tiivisteen
Brix-aste

Tuen takaisinperintä
Tuki peritään takaisin, jos se on maksettu virheellisesti tai perusteetta. Takaisinperintää ei tehdä, jos
perittävä määrä jää alle 100 euroa.

Muutoksenhaku
Voit vaatia tukipäätökseen oikaisua Lapin ELY-keskuksesta.

HAKULOMAKKEEN (237) TÄYTTÖOHJE
1. Hakijan tiedot
Voit hakea tukea, jos olet luonnollinen henkilö, oikeushenkilö tai yhteenliittymä. Ilmoita yhteystietosi, pankkiyhteytesi sekä kuulutko arvonlisäverovelvollisten rekisteriin.

2. Varastossa 30.6.2022 olevat metsämarjat
Ilmoita kohdassa varastossa olevien marjojen määrä
lajeittain. Muunna määrät tuoreiden marjojen määriksi ja ilmoita määrät kilon tarkkuudella.
• Muunna kuivattujen marjojen määrä käyttämällä
kerrointa 5,7.
• Muunna täysmehut käyttämällä kerrointa 1,4.
• Sokeroimattoman soseen määrä on soseen
paino.

Muuntokerroin
kg tuoretta marjaa / 1 kg tiivistettä

30

4,59

35

5,35

40

6,12

45

6,88

50

7,65

55

8,41

60

9,18

65

9,94

70

10,71

3. Varastossa 30.6.2022 olevat metsäsienet
Ilmoita kohdassa varastossa olevien ylivuotisten
metsäsienten määrä lajeittain eriteltynä. Muunna
määrät tuoresienten määräksi ja ilmoita määrät kilon tarkkuudella.
•

Muunna suolattujen sienien (suolapitoisuus 18
% tai yli) paino ilman nestettä käyttämällä kerrointa 1,3. Tuotteen suolapitoisuus on pystyttävä luotettavasti todentamaan tuotereseptillä
tai muulla tavalla. Jos suolapitoisuutta ei pystytä luotettavasti todentamaan, tuotteen suolapitoisuuden katsotaan olevan alle 18 %.
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•

Miedosti suolattujen sienien (suolapitoisuus alle
18 %) sekä ryöpättyjen sienien määrä on sienten paino.

Tässä hakuohjeessa tarkoitetaan
•

soseella valmistetta, joka on saatu pusertamalla
marjat poistamatta niistä mehua;

•

täysmehulla marjoista fysikaalisilla tai entsymaattisilla menetelmillä saatua valmistetta,
jonka valmistuksessa ei ole käytetty vettä eikä
muita valmistusaineita ja jonka väri, maku ja
tuoksu ovat kyseisen marjan mehulle ominaiset;

5. Allekirjoitus

•

Allekirjoita ja päivää hakemus. Yhtiömuotoisen hakijan hakemuksen allekirjoittaa se henkilö, jolla on nimenkirjoitusoikeus.

täysmehutiivisteellä täysmehua, johon ei ole lisätty sokeria ja josta osa vedestä on fysikaalisin
keinoin poistettu;

•

Brix-asteella liukoista kuiva-ainepitoisuutta,
joka määritetään refraktometrillä sakkaroosias-

•

Muunna kuivattujen sienien määrä käyttämällä
kerrointa 10,0.

4. Lisätietoja
Voit ilmoittaa kohdassa määrien muuntamisessa
käyttämäsi alkuperäisen määrän ja muuntokertoimet sekä muita tuen hakemiseen liittyviä asioita.

o

teikolla +20 C lämpötilassa ilman happokorjausta ja makeutusainelisäystä.

