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L a k i

N:o 1443

maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2006

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Lain tavoitteet

Tämän lain tavoitteena on maaseudun
elinkeinotoiminnan monipuolistaminen, maa-
seudun yritysten toimintaedellytysten ja kil-
pailukyvyn kehittäminen, maataloustuottei-
den kilpailukyvyn edistäminen sekä maaseu-
dun asukkaiden elämänlaadun parantaminen
kestävän kehityksen periaatteita noudattaen.

2 §

Soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan maaseudun kehittä-
miseen myönnettäviin tukiin, jotka rahoite-
taan Euroopan yhteisön ja vastaavista kan-

sallisista varoista tai kokonaan kansallisista
varoista.

Tätä lakia ei kuitenkaan sovelleta sellaiseen
tukeen tai korvaukseen, joka myönnetään
maataloutta harjoittavalle maatalouden tuo-
tantotoimintaan, toiminnasta luopumiseen tai
maatalouden rakenteen parantamiseen, eikä
Euroopan yhteisön rakennerahastojen tai Eu-
roopan kalatalousrahaston varoista rahoitet-
tavaan tukeen. Lakia ei myöskään sovelleta
sellaisiin valtakunnallisiin maaseudun tutki-
mus- ja kehittämishankkeisiin, jotka rahoite-
taan kokonaan kansallisista varoista ja jotka
eivät perustu ohjelmaan.

Maaseudun luonnonvarojen kestävän käy-
tön edistämiseen, ympäristön tilan ja tuotan-
toeläinten hyvinvoinnin parantamiseen sekä
epäsuotuisista luonnonolosuhteista maatalou-
delle aiheutuvien haittojen korvaamiseen
myönnettävistä tuista on voimassa, mitä niistä
säädetään luonnonhaittakorvauksesta, maata-
louden ympäristötuesta sekä eräistä muista
ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen
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liittyvistä tuista annetussa laissa (1440/2006).
Metsätalousmaan kestävää käyttöä edistävistä
tuista on voimassa, mitä kestävän metsäta-
louden rahoituksesta muualla laissa tai sen
nojalla säädetään. Koltta-alueen palvelujen
kehittämiseen myönnettävästä tuesta on voi-
massa, mitä siitä kolttalain (253/1995)
13 §:ssä säädetään.

3 §

Suhde Euroopan yhteisön lainsäädäntöön

Tätä lakia sovelletaan Euroopan yhteisön
osaksi rahoittamien tukien myöntämiseen,
maksamiseen, seurantaan, tarkastukseen ja
takaisinperintään, jollei Euroopan yhteisön
lainsäädännöstä muuta johdu.

4 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) maataloudella peltoviljelyä, karjatalo-

utta tai muuta tuotantoeläinten pitoa, kasvi-
huonetuotantoa, puutarha- ja taimitarhavilje-
lyä, turkistarhausta, hevostaloutta, porotalo-
utta, mehiläistaloutta, ammattimaista metsäs-
tystä, marjastusta tai sienestystä taikka muuta
Euroopan yhteisön perustamissopimuksen
liitteessä I tarkoitettujen tuotteiden tuotanto-
toimintaa;

2) maatilalla viljelijän johtamaa yhden tai
useamman kiinteistön tai kiinteistön osan tai
tuotantorakennuksen ja sen maapohjan muo-
dostamaa, maatalouden harjoittamiseen käy-
tettävää toiminnallisesti ja taloudellisesti it-
senäistä tuotantoyksikköä, jota hallitaan yh-
tenä kokonaisuutena omistuksen tai vuokra-
uksen perusteella;

3) yrityksellä luonnollista henkilöä tai
yhteisöä, joka elinkeinonaan harjoittaa tai
ryhtyy harjoittamaan taloudellista toimintaa;
yrityksenä ei kuitenkaan pidetä julkista yri-
tystä, jossa valtio, kunta tai muu julkisoikeu-
dellinen yhteisö käyttää suoraan tai välillisesti
määräysvaltaa;

4) maataloustuotteella Euroopan yhteisön
perustamissopimuksen liitteessä I tarkoitettua
tuotetta kalastustuotteita lukuun ottamatta;

5) maataloustuotteen ensiasteen jalostuk-

sella ja markkinoinnilla maataloustuotteiden
sellaista lajittelua, pakkaamista, säilyttämistä,
jalostamista tai muuta käsittelyä, jonka jäl-
keen tuote on edelleen maataloustuote;

6) kyläyhteisöllä rajatun maantieteellisen
alueen asukkaista koostuvaa yhteisöä, joka on
sijaintinsa ja toimintansa perusteella muodos-
tunut omaksi kokonaisuudekseen;

7) hankkeella suunnitelmaan perustuvaa,
kestoltaan rajattua toimintaa, jonka tarkoituk-
sena ei ole tuottaa välitöntä taloudellista etua
tuen saajalle;

8) tuettavalla toimenpiteellä yritystoimin-
nan aloittamiseen, laajentamiseen tai kehittä-
miseen liittyvää toimintaa tai hanketta, johon
tukea on haettu tai johon tuki on myönnetty;

9) investoinnilla rakennuksen tai rakenteen
rakentamista, laajentamista, korjaamista ja
hankkimista sekä muuta aineellisen tai ai-
neettoman käyttöomaisuuden hankkimista;

10) valtion rahoituksella maa- ja metsäta-
lousministeriön hallinnonalalle maaseudun
kehittämiseen valtion talousarviossa osoitet-
tuja varoja ja maatilatalouden kehittämisra-
haston käyttösuunnitelmassa osoitettuja va-
roja;

11) muulla julkisella rahoituksella kunnan
viranomaisen, muiden julkisoikeudellisten
yhteisöjen ja julkisten yritysten rahoitusta;

12) yhteisön rahoituksella Euroopan yhtei-
sön maaseudun kehittämisen maatalousrahas-
ton varoja tai muuta Euroopan yhteisön tässä
laissa säädettyihin tukiin varaamaa rahoitusta;

13) julkisella rahoituksella valtion rahoi-
tusta ja muuta julkista rahoitusta sekä yhtei-
sön rahoitusta, jos tuki rahoitetaan osaksi
Euroopan yhteisön varoista;

14) yksityisellä rahoituksella luonnollisen
henkilön tai yksityisoikeudellisen yhteisön
rahoitusta tai muuta suoritusta, jonka arvo on
rahana määriteltävissä;

15) kokonaisrahoituksella julkista ja yksi-
tyistä rahoitusta;

16) tuella valtion rahoitusta tai valtion ja
yhteisön rahoitusta, joka myönnetään avus-
tuksena;

17) vähämerkityksisellä tuella Euroopan
yhteisön perustamissopimuksen 92 ja 93
artiklan soveltamisesta annetun tiettyihin val-
tion monialaisen tuen muotoihin annetun
neuvoston asetuksen (EY) N:o 994/98 2
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artiklan mukaisesti perustamissopimuksen 88
artiklassa määrätystä ilmoitusvelvollisuudesta
vapautettua tukea;

18) hallinnointilailla maaseudun kehittä-
miseen liittyvien ohjelmien hallinnoinnista
annettua lakia (532/2006);

19) ohjelmalla hallinnointilain 7 §:n mu-
kaisesti hyväksyttyä, Euroopan yhteisön ja
kansallisista varoista tai kokonaan kansalli-
sista varoista rahoitettua ohjelmaa;

20) paikallisella toimintaryhmällä hallin-
nointilain 21 §:ssä tarkoitettua maa- ja met-
sätalousministeriön hyväksymää paikallista
toimintaryhmää;

21) paikallisella suunnitelmalla paikallisen
toimintaryhmän alueella toteutettavaa hallin-
nointilain 6 §:ssä tarkoitettua paikallista maa-
seudun kehittämissuunnitelmaa; ja

22) paikallisen toimintaryhmän rahoitus-
kiintiöllä rahoitusta, jonka maa- ja metsäta-
lousministeriö on osoittanut paikallisen toi-
mintaryhmän hallinnointilain 6 §:ssä tarkoi-
tetun suunnitelman toimeenpanoon.

2 luku

Tuen myöntämisen yleiset edellytykset

5 §

Tuen saajaa koskevat edellytykset

Tuen saaja voi olla julkisoikeudellinen tai
yksityisoikeudellinen oikeushenkilö taikka
luonnollinen henkilö.

Luonnollisen henkilön on oltava 18 vuotta
täyttänyt, mutta alle 63-vuotias. Tuen saajan
ikää koskevan vaatimuksen on täytyttävä
tukihakemuksen vireille tulon hetkellä.

6 §

Tuettava toiminta

Tukea voidaan myöntää, siten kuin jäljem-
pänä tässä laissa säädetään:

1) maatilan toiminnan laajentamiseen maa-
talouden ulkopuolelle;

2) yrityksen toiminnan aloittamiseen tai
laajentamiseen;

3) yrityksen tuottavuuden ja tuotteiden
laadun parantamiseen sekä toiminnan kan-
sainvälistämiseen;

4) yrityksen toimintaedellytyksiä ja kilpai-
lukykyä tukevien asiantuntijapalveluiden ja
koulutuksen hankkimiseen sekä yritysten vä-
lisen yhteistyön kehittämiseen;

5) maaseudun kehittämistä palvelevan
osaamisen kehittämiseen ja tiedonvälityksen
järjestämiseen;

6) kyläyhteisön asuinympäristön paranta-
miseen, sen asukkaiden yhteisen toiminnan ja
viihtyvyyden edistämiseen sekä muuhun vas-
taavaan maaseudun ympäristöä ja asukkaiden
yleistä hyvinvointia palvelevaan toimintaan;
sekä

7) maaseudun elinkeinotoiminnan edelly-
tysten, monipuolistamisen ja kilpailukyvyn
yleiseen kehittämiseen.

7 §

Tuettavaa toimenpidettä koskevat edellytykset

Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että
tuettava toimenpide kokonaisuutena tarkas-
tellen edistää yhtä tai useampaa 1 §:ssä
säädettyä tavoitetta. Jos tuki sisältyy hallin-
nointilain 7 §:ssä tarkoitettuun ohjelmaan,
tuen tulee lisäksi edistää sille ohjelmassa
määriteltyjä tavoitteita ja tuettava toimenpide
on toteutettava ohjelman soveltamisalueella.

Jos tuettava toimenpide edellyttää luvan
hankkimista viranomaiselta, tuen myöntämi-
sen edellytyksenä on luvan esittäminen.

Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että
tukihakemus on tullut vireille ennen tuettavan
toimenpiteen aloittamista.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-
kemmin luvan esittämisestä ja tuettavan toi-
menpiteen alkamisajankohdasta eri tukien
osalta.

8 §

Tuettavan toimenpiteen hyväksyttävät kustan-
nukset

Tukea voidaan myöntää tuettavasta toi-
menpiteestä aiheutuviin tarpeellisiin ja koh-
tuullisiin kustannuksiin, jotka ovat syntyneet
tukihakemuksen vireille tulon jälkeen. Jos
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kysymys on rakentamisen suunnittelusta ai-
heutuvista kustannuksista, tukea voidaan kui-
tenkin myöntää ennen tukihakemuksen vi-
reille tuloa syntyneisiin kustannuksiin.

9 §

Tuen siirtäminen toiselle tuettavan toimenpi-
teen toteuttamista varten

Jollei jäljempänä toisin säädetä, tukea
voidaan osaksi siirtää toiselle käytettäväksi
tuettavan toimenpiteen toteuttamista varten.
Tuen myöntämisen edellytyksenä on tällöin,
että tuen siirtäminen on tuettavan toimenpi-
teen toteuttamisen kannalta tarkoituksenmu-
kaista ja toimenpiteen toteuttamiseen osallis-
tuvat tahot täyttävät kyseisen tuen saajaa
koskevat edellytykset. Lisäksi edellytyksenä
on, että tuen saaja varmistaa muiden toimen-
piteen toteuttamiseen osallistuvien kanssa
laadittavin sopimuksin tuen myöntämiselle ja
maksamiselle asetettujen edellytysten täyttä-
misen sekä tuen ehtojen noudattamisen. Tuen
saaja vastaa kuitenkin edellytysten täyttämi-
sestä sekä ehtojen noudattamisesta suhteessa
tuen myöntävään viranomaiseen.

10 §

Tuen rahoitusta ja määrää koskevat edelly-
tykset

Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että
tarvittava rahoitus on osoitettu valtion talous-
arviossa tai maatilatalouden kehittämisrahas-
ton käyttösuunnitelmassa.

Tuki myönnetään tukitason mukaisena pro-
sentuaalisena osuutena tuettavan toimenpi-
teen hyväksyttävistä kustannuksista. Jos tuki
ei kata kokonaan toimenpiteen hyväksyttäviä
kustannuksia, hakijalta edellytetään selvitystä
kustannusten kattamisesta muulla julkisella
rahoituksella tai yksityisellä rahoituksella.
Rahamääräisen suorituksen lisäksi yksityi-
senä rahoituksena voidaan hyväksyä vastik-
keetta tehty työ tai tuotantopanoksen luovu-
tus.

Tukea ei voida myöntää siltä osin kuin
julkisen rahoituksen osuus tuettavan toimen-
piteen hyväksyttävistä kustannuksista ylittää
Euroopan yhteisön lainsäädännössä säädetyn

julkisen rahoituksen enimmäismäärän, ja jos
kysymys on ohjelmaan perustuvasta tuesta,
ohjelmassa määritellyn julkisen rahoituksen
enimmäismäärän.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään eri
tukien tasosta ja enimmäismäärästä Euroopan
yhteisön lainsäädännön ja 1 momentissa
tarkoitettujen varojen asettamissa rajoissa.
Lisäksi valtioneuvoston asetuksella säädetään
vastikkeetta tehdyn työn tai tuotantopanoksen
luovutuksen käyttämisestä yksityisenä rahoi-
tuksena.

3 luku

Yritystuet

11 §

Yritystuen saajaa koskevat edellytykset

Yritystukea voidaan myöntää:
1) yritykselle, joka osallistuu maatilalla

maatalouden harjoittamiseen (maatalousyri-
tys);

2) yritykselle, joka työllistää vähemmän
kuin 10 työntekijää ja jonka vuosiliikevaihto
tai taseen loppusumma on enintään 2 mil-
joonaa euroa (mikroyritys); ja

3) yritykselle, joka työllistää vähemmän
kuin 250 työntekijää ja jonka vuosiliikevaihto
on enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen
loppusumma on enintään 43 miljoonaa euroa
(pk-yritys).

Yritystukea voidaan myöntää yritykselle,
jolla on toimipaikka Suomessa, ja jos kysy-
mys on ohjelmaan perustuvasta tuesta, ohjel-
man soveltamisalueella. Yhteisömuotoisen
yrityksen kotipaikan tulee sijaita Euroopan
yhteisön alueella.

Yritystukea voidaan myöntää yritykselle,
jolla on edellytykset jatkuvaan kannattavaan
toimintaan ja jolla on tuen kohteena olevaa
yritystoimintaa koskeva riittävä ammattitaito.
Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että
yritys esittää selvitykset taloudellisesta ase-
mastaan sekä riittävästä ammattitaidosta.

Myönnettäessä yritystukea yhteisömuotoi-
selle maatalousyritykselle tai mikroyrityk-
selle tuen myöntämisen edellytyksenä on, että
määräysvalta yhteisössä on yhdellä tai use-
ammalla luonnollisella henkilöllä, joka täyt-
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tää tuen saajan ikää ja ammattitaitoa sekä
maatalousyrityksen osalta maatalouden har-
joittamista koskevat edellytykset.

Tarkemmat säännökset yrityksen kokoa,
riittävää ammattitaitoa, taloudellista asemaa
ja määräysvaltaa arvioitaessa käytettävistä
perusteista annetaan valtioneuvoston asetuk-
sella.

12 §

Yritystoiminnan käynnistystuki

Yritystoiminnan käynnistystukea voidaan
myöntää maatalousyritykselle toiminnan laa-
jentamiseen maatalouden ulkopuolelle sekä
mikroyritykselle toiminnan aloittamiseen tai
laajentamiseen.

Käynnistystukea voidaan myöntää enintään
kahta henkilötyövuotta vastaavasta työnteki-
jöiden palkkauksesta aiheutuviin kustannuk-
siin. Tukea ei kuitenkaan myönnetä hakijan
palkkauksesta aiheutuviin kustannuksiin.

Käynnistystukea voidaan myöntää enintään
kahdeksi vuodeksi. Tukea ei saa 9 §:ssä
tarkoitetulla tavalla siirtää.

Tarkemmat säännökset käynnistystuella tu-
ettavasta toiminnasta, tuen kestosta ja hyväk-
syttävistä kustannuksista annetaan valtioneu-
voston asetuksella.

13 §

Yrityksen investointituki

Yrityksen investointitukea voidaan myön-
tää:

1) maatalousyritykselle toiminnan laajen-
tamiseen maatalouden ulkopuolelle;

2) mikroyritykselle 6 §:n 2 ja 3 kohdassa
tarkoitettuun toimintaan; ja

3) pk-yritykselle maataloustuotteen ensias-
teen jalostuksen ja markkinoinnin yritystoi-
minnan tuottavuuden lisäämiseen, tuotteiden
laadun parantamiseen sekä toiminnan kan-
sainvälistämiseen.

Yrityksen investointitukea voidaan myön-
tää rakennuksen suunnittelemisesta, rakenta-
misesta, laajentamisesta, korjaamisesta ja
hankkimisesta sekä aineettomien oikeuksien,
koneiden ja laitteiden hankkimisesta aiheu-
tuviin kustannuksiin. Tukea voidaan myöntää

rakennuksen hankinnan yhteydessä maapoh-
jan hankkimisesta aiheutuviin kustannuksiin.

Investointituen myöntämisen edellytyksenä
on, että tuettavan yritystoiminnan tuotteelle
on olemassa markkinat. Tukea ei saa 9 §:ssä
tarkoitetulla tavalla siirtää.

Tarkemmat säännökset yrityksen inves-
tointituella tuettavasta toiminnasta, myöntä-
misen edellytyksistä ja hyväksyttävistä kus-
tannuksista annetaan valtioneuvoston asetuk-
sella.

14 §

Yrityksen kehittämistuki

Yrityksen kehittämistukea voidaan myön-
tää:

1) maatalousyritykselle toiminnan laajen-
tamiseen maatalouden ulkopuolelle;

2) mikroyritykselle 6 §:n 2—4 kohdassa
tarkoitettuun toimintaan; ja

3) pk-yritykselle maataloustuotteen ensias-
teen jalostuksen ja markkinoinnin yritystoi-
minnan tuottavuuden lisäämiseen, tuotteiden
laadun parantamiseen sekä toiminnan kan-
sainvälistämiseen.

Yrityksen kehittämistukea voidaan myön-
tää kehittämistyöstä ja sen suunnittelusta
aiheutuviin kustannuksiin. Tukea ei myönnetä
tuotantotoiminnassa käytettäviin investointei-
hin.

Tarkemmat säännökset kehittämistuella tu-
ettavasta toiminnasta ja hyväksyttävistä kus-
tannuksista annetaan valtioneuvoston asetuk-
sella.

15 §

Yritystuen myöntämisen edellytykset ja rajoi-
tukset

Yritystuen myöntämisen edellytyksenä on,
että tuen ei arvioida aiheuttavan muita kuin
vähäisiä kilpailua ja markkinoiden toimintaa
vääristäviä vaikutuksia.

Yritystuen myöntämisen edellytyksenä on,
että tuki on tuen kohteena olevan yritystoi-
minnan kannalta tarpeellinen. Edellytyksenä
on lisäksi, että hakija esittää tuettavaa toi-
menpidettä koskevan suunnitelman. Suunni-
telmaan on sisällytettävä tavoitteet, niiden
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saavuttamiseksi tarvittavat toimet sekä toteu-
tusaikaa, toiminnan kannattavuutta, kokonais-
kustannuksia ja kokonaisrahoitusta koskevat
arviot. Rakentamista koskevasta suunnitel-
masta on lisäksi käytävä ilmi rakentamisin-
vestoinnin toimivuus, tarkoituksenmukaisuus
ja ympäristöön sopivuus.

Yritystukea ei myönnetä, jos hakemuksen
perusteella käynnistystuen tai investointituen
määrä olisi enintään 1 000 euroa ja kehittä-
mistuen määrä enintään 500 euroa.

Tuettavaa toimenpidettä koskevan suunni-
telman sisällöstä säädetään tarkemmin valtio-
neuvoston asetuksella.

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella
voidaan antaa säännöksiä tämän lain nojalla
tuettavan toimenpiteen rakentamisinvestoin-
nin teknisistä, taloudellisista, toiminnallisista
sekä turvallisuuteen ja ympäristöön liittyvistä
seikoista.

16 §

Valtiontukisääntöjen soveltaminen

Yritystukea myönnettäessä sovelletaan,
mitä Euroopan yhteisön perustamissopimuk-
sen 87 artiklassa tarkoitetun valtiontuen
myöntämisen edellytyksistä ja rajoituksista
Euroopan yhteisön asetuksissa tai valtiontuen
hyväksymistä koskevassa Euroopan yhteisö-
jen komission päätöksessä säädetään.

Jos yritystuki myönnetään vähämerkityk-
sisenä tukena, tuen myöntämisen edellytyk-
senä on, että hakija antaa tuen myöntävälle
viranomaiselle selvityksen hakijalle jo myön-
netystä ja maksetusta vähämerkityksisestä
tuesta ja että sanotun tuen määrä ei ylitä
Euroopan yhteisön lainsäädännössä säädettyä
vähämerkityksisen tuen enimmäismäärää. Jos
yritystukea siirretään 9 §:ssä tarkoitetulla ta-
valla, on tuen myöntämisen edellytyksenä,
että vastaava selvitys annetaan jokaisen tu-
ettavan toimenpiteen toteuttamiseen osallis-
tuvan yrityksen osalta, eikä tuen määrä ylitä
minkään osallistuvan yrityksen osalta vähä-
merkityksisen tuen enimmäismäärää.

Valtiontukea koskevan Euroopan yhteisön
lainsäädännön soveltamisesta tässä luvussa
tarkoitettuun yritystukeen ja vähämerkityksi-
sen tuen myöntämisen edellytyksistä sääde-
tään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

4 luku

Hanketuet

17 §

Kehittämishanke

Kehittämishanketukea voidaan myöntää
julkisoikeudelliselle tai yksityisoikeudelli-
selle yhteisölle taikka säätiölle 6 §:n 6 ja 7
kohdassa tarkoitettuun toimintaan. Tukea ei
kuitenkaan myönnetä yritykselle eikä sellai-
seen toimenpiteeseen, jonka seurauksena tuki
muodostuisi Euroopan yhteisön perustamis-
sopimuksen 87 artiklassa tarkoitetuksi val-
tiontueksi.

Kehittämishanketukea voidaan myöntää
kehittämistyöstä ja sen suunnittelusta aiheu-
tuviin kustannuksiin. Tukea ei myönnetä
investoinnista aiheutuviin kustannuksiin.

Tarkemmat säännökset kehittämishanke-
tuella tuettavasta toiminnasta, myöntämisen
edellytyksistä ja hyväksyttävistä kustannuk-
sista annetaan valtioneuvoston asetuksella.

18 §

Koulutushanke

Koulutushanketukea voidaan myöntää jul-
kisoikeudelliselle tai yksityisoikeudelliselle
yhteisölle taikka säätiölle 6 §:n 5 kohdassa
tarkoitettuun toimintaan. Tukea ei kuitenkaan
myönnetä tutkintoon johtavan ammatillisen
koulutuksen järjestämiseen.

Jos koulutushanketukea myönnetään sel-
laisen koulutuksen järjestämiseen, jonka joh-
dosta tuki muodostuu Euroopan yhteisön
perustamissopimuksen 87 artiklassa tarkoite-
tuksi valtiontueksi, on tukea myönnettäessä
voimassa, mitä 16 §:ssä valtiontuen myöntä-
misen edellytyksistä ja rajoituksista sääde-
tään.

Koulutushanketukea voidaan myöntää kou-
lutuksen ja tiedonvälityksen suunnittelusta
sekä järjestämisestä aiheutuviin kustannuk-
siin. Tukea ei myönnetä investoinnista aiheu-
tuviin kustannuksiin.

Tarkemmat säännökset koulutushanke-
tuella tuettavasta toiminnasta, myöntämisen
edellytyksistä ja hyväksyttävistä kustannuk-
sista annetaan valtioneuvoston asetuksella.
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19 §

Yleishyödyllinen investointihanke

Investointihanketukea voidaan myöntää
julkisoikeudelliselle tai yksityisoikeudelli-
selle yhteisölle taikka säätiölle 6 §:n 6 koh-
dassa tarkoitettuun toimintaan. Tukea ei kui-
tenkaan myönnetä yritykselle eikä sellaiseen
toimenpiteeseen, jonka seurauksena tuki
muodostuisi Euroopan yhteisön perustamis-
sopimuksen 87 artiklassa tarkoitetuksi val-
tiontueksi.

Investointihanketukea voidaan myöntää ra-
kennuksen tai rakenteen suunnittelemisesta,
rakentamisesta, korjaamisesta, laajentami-
sesta ja hankkimisesta sekä aineettomien
oikeuksien, koneiden ja laitteiden hankkimi-
sesta aiheutuviin kustannuksiin. Tukea voi-
daan myöntää rakennuksen hankinnan yhtey-
dessä maapohjan hankkimisesta aiheutuviin
kustannuksiin.

Tarkemmat säännökset investointihanke-
tuella tuettavasta toiminnasta, myöntämisen
edellytyksistä ja hyväksyttävistä kustannuk-
sista annetaan valtioneuvoston asetuksella.

20 §

Koordinointihanke

Tukea koordinointihankkeeseen voidaan
myöntää paikalliselle toimintaryhmälle 6 §:n
6 kohdassa tarkoitettuun toimintaan. Tuen
myöntämisen edellytyksenä on, että paikalli-
nen toimintaryhmä kokoaa avoimen valinta-
menettelyn kautta yhteen alueellaan toteutet-
tavia, 17 ja 19 §:ssä tarkoitettuja yleishyö-
dyllisiä kehittämis- ja investointihankkeita
sekä sovittaa yhteen niiden toteuttamisen. Sen
estämättä, mitä 9 §:ssä tuen siirtämisen
edellytyksistä säädetään, tukea koordinointi-
hankkeeseen voidaan siirtää luonnolliselle
henkilölle tai yksityisoikeudelliselle yhtei-
sölle. Tukea ei kuitenkaan saa siirtää yrityk-
selle.

Koordinointihanketukea voidaan myöntää
1 momentissa tarkoitettujen hankkeiden ko-
koamisesta ja toteuttamisesta sekä yhteis-
työstä ja kokemusten vaihdosta aiheutuviin
kustannuksiin.

Tarkemmat säännökset koordinointihanke-

tuella tuettavasta toiminnasta, myöntämisen
edellytyksistä ja hyväksyttävistä kustannuk-
sista annetaan valtioneuvoston asetuksella.

21 §

Hanketuen myöntämisen edellytykset ja
rajoitukset

Hanketuen myöntämisen edellytyksenä on,
että tuettava toimenpide olennaisesti liittyy
hakijan tehtäviin tai toiminta-ajatukseen ja
että hakijalla on riittävät taloudelliset ja
hallinnolliset edellytykset sen toteuttamiseen.

Hanketukea voidaan myöntää toimenpitee-
seen, joka on järjestetty hakijan tavanomai-
sesta toiminnasta erillisen hankkeen muotoon
ja jonka kesto on enintään kolme vuotta tai
erityisestä syystä enintään viisi vuotta. Tuen
myöntämisen edellytyksenä on, että hakija
esittää hankesuunnitelman, johon sisältyvät
hankkeen tavoitteet ja niiden toteuttamiseksi
tarvittavat toimet sekä hankkeen toteuttamis-
aikaa, kokonaiskustannuksia ja kokonaisra-
hoitusta koskevat arviot. Rakentamista kos-
kevasta hankesuunnitelmasta on lisäksi käy-
tävä ilmi rakentamisinvestoinnin toimivuus,
tarkoituksenmukaisuus ja ympäristöön sopi-
vuus.

Hanketuen myöntämisen edellytyksenä on,
että hankkeen tulokset ovat yleisesti hyödyn-
nettävissä.

Hanketukea ei myönnetä, jos hakemuksen
perusteella tuen määrä olisi enintään 5 000
euroa.

Hankesuunnitelman sisällöstä sekä 2 ja 3
momentissa säädettyjen edellytysten arvioin-
nissa käytettävistä perusteista eri tukien osalta
säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuk-
sella.

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella
voidaan antaa säännöksiä tämän lain nojalla
tuettavan toimenpiteen rakentamisinvestoin-
nin teknisistä, taloudellisista, toiminnallisista
sekä turvallisuuteen ja ympäristöön liittyvistä
seikoista.

22 §

Ohjausryhmä

Hankkeen toteuttamisen tueksi voidaan
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asettaa ohjausryhmä, jos tämä on perusteltua
hankkeen laajuus ja vaikutukset huomioon
ottaen. Ohjausryhmän asettamisesta päättää
tuen myöntävä viranomainen. Ohjausryh-
mässä ovat edustettuina tuen myöntävän
viranomaisen lisäksi muut hankkeen rahoi-
tukseen osallistuneet tahot sekä hankkeen
laajuuden kannalta riittävä määrä asiantunti-
joita. Ohjausryhmän jäsenet nimeää tuen
myöntäneen viranomaisen edustajaa lukuun
ottamatta tuen saaja.

Ohjausryhmän tehtävänä on ohjata tuen
saajaa hankkeen sisältöön liittyvissä kysy-
myksissä ja seurata hankkeen toteutumista.
Vastuu hankkeen toteuttamisesta on kuitenkin
tuen saajalla. Ohjausryhmä ei osallistu tuen
saajan asemaa tai hankkeen rahoitusta kos-
kevaan päätöksentekoon. Ohjausryhmän toi-
minnassa sovelletaan hallintolakia
(434/2003), kielilakia (423/2003), saamen
kielilakia (1086/2003) sekä viranomaisten
toiminnan julkisuudesta annettua lakia
(621/1999). Ohjausryhmän jäseneen sovelle-
taan rikosoikeudellista virkavastuuta koske-
via säännöksiä. Ohjausryhmälle säädettyjä
tehtäviä hoidettaessa aiheutettuun vahinkoon
sovelletaan, mitä vahingonkorvauslaissa
(412/1974) säädetään.

Tarkemmat säännökset ohjausryhmän aset-
tamisesta ja siinä noudatettavasta menette-
lystä sekä ohjausryhmän tehtävistä annetaan
valtioneuvoston asetuksella.

5 luku

Tuen ehdot

23 §

Toimenpiteen suoritusaika yritystuissa

Yritystuella tuettava toimenpide on koko-
naisuudessaan toteutettava kahden vuoden
kuluessa tuen myöntämisestä. Tuettavan toi-
menpiteen toteuttamiselle voidaan kuitenkin
asettaa lyhyempi määräaika, jos tämä on
toimenpiteen toteutustavan tai yritystoimin-
nan luonteen kannalta perusteltua. Jos käyn-
nistystukea haetaan investointituen yhtey-
dessä, lasketaan määräaika investoinnin val-
mistumisesta tai toteutumisesta.

Työvoima- ja elinkeinokeskus voi pidentää

1 momentissa tarkoitettua määräaikaa hake-
muksesta, joka on tehty ennen määräajan
päättymistä. Määräajan pidentämiselle tulee
olla hyväksyttävä syy. Määräaikaa voidaan
pidentää kahdesti enintään vuodeksi kerral-
laan.

Tarkemmat säännökset tuettavan toimen-
piteen toteuttamiselle asetettavasta määrä-
ajasta annetaan valtioneuvoston asetuksella.

24 §

Tuen käyttöä koskevat ehdot

Tuen käyttämisestä tavaroiden ja palvelui-
den hankintaan sekä urakalla teettämiseen on
voimassa, mitä julkisia hankintoja koskevassa
lainsäädännössä säädetään. Tuen saajan on
esitettävä selvitys hankinnan toteuttamisesta
mainitussa lainsäädännössä edellytetyllä ta-
valla.

Tuetun investoinnin kohdetta ei saa pysy-
västi tai merkittävässä määrin käyttää muu-
hun kuin tuen kohteena olevaan yritystoimin-
taan tai kehittämistyöhön ennen kuin viisi
vuotta on kulunut tuen viimeisen erän mak-
samisesta. Jos tuetun investoinnin kohteen
omistus- tai hallintaoikeus luovutetaan toi-
selle ennen kuin viisi vuotta on kulunut tuen
viimeisen erän maksamisesta, tuen saajan on
ennen luovutusta hankittava työvoima- ja
elinkeinokeskuksen lupa. Luvan myöntämi-
sen edellytyksenä on, että luovutuksen saaja
täyttää tuen myöntämisen edellytykset ja että
tuen kohteena olevan yritystoiminnan tai
kehittämistyön luonne ei olennaisesti muutu.

Tuen kohteena olevaa yritystoimintaa ei
saa lopettaa eikä olennaisesti supistaa ennen
kuin viisi vuotta on kulunut tuen viimeisen
erän maksamisesta. Jos tuen kohteena olevan
yritystoiminnan omistus- tai hallintaoikeus
luovutetaan toiselle ennen kuin viisi vuotta on
kulunut tuen viimeisen erän maksamisesta,
tuen saajan on ennen luovutusta hankittava
työvoima- ja elinkeinokeskuksen lupa. Luvan
myöntämisen edellytyksenä on, että luovu-
tuksen saaja täyttää tuen myöntämisen edel-
lytykset ja että tuen kohteena olevan yritys-
toiminnan luonne ei olennaisesti muutu.

Edellä 2 ja 3 momentissa tarkoitettuna
luovutuksena ei pidetä tuetun investoinnin
kohteen tai tuen kohteena olevan yritystoi-
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minnan siirtymistä perintönä tai sukupolven-
vaihdoksen kautta.

25 §

Kirjanpitovelvollisuus

Tuen saajan on pidettävä tuettavasta toi-
menpiteestä kirjaa. Kirjanpito on järjestettävä
osaksi tuen saajan kirjanpitolain (1336/1997)
mukaista kirjanpitoa siten, että tuettavan
toimenpiteen kirjanpito voidaan vaikeudetta
tunnistaa ja erottaa muusta kirjanpidosta.

Jos tuen saaja on henkilö, jota verotetaan
maatilatalouden tuloverolain (543/1967) mu-
kaisesti, pidetään tuettavan toimenpiteen riit-
tävänä kirjanpitona, mitä tuen saajan muulta
tilinpidolta verotuksen toimittamiseksi edel-
lytetään. Tällöin tilinpito on järjestettävä
siten, että tuettavan toimenpiteen kustannuk-
set voidaan vaikeudetta tunnistaa ja erottaa
muusta tilinpidosta.

Jos tuen saaja ei muutoin ole toiminnastaan
kirjanpitovelvollinen, on tuettavaa toimenpi-
dettä koskeva kirjanpito järjestettävä noudat-
taen soveltuvin osin, mitä kirjanpitolaissa
säädetään.

Tuen saajan on säilytettävä tuettavaa toi-
menpidettä koskeva kirjanpitoaineisto siten
kuin kirjanpitolain 2 luvun 9 ja 10 §:ssä
säädetään. Jos kysymys on Euroopan yhteisön
osaksi rahoittamaan ohjelmaan sisältyvästä
tuesta, kirjanpitoon liittyvä aineisto on säily-
tettävä vähintään kolme vuotta siitä, kun
Euroopan yhteisöjen komissio suorittaa oh-
jelman viimeisen yhteisön rahoitusosuuden
maksun.

26 §

Tiedonanto- ja avustamisvelvollisuus

Tuen saaja on velvollinen antamaan tuen
myöntävälle viranomaiselle tuettavaa toimen-
pidettä, sen edistymistä sekä tuen käyttöä
koskevat oikeat ja riittävät tiedot.

Tuen saajan on viivytyksettä ilmoitettava
sellaisista asemaansa, toimintaansa tai tuet-
tavaa toimenpidettä koskevista muutoksista,
joilla voi olla vaikutusta tuen maksamisen
edellytyksiin tai joka voi johtaa tuen takai-
sinperintään.

Tuen saaja on velvollinen avustamaan
43 §:ssä tarkoitetun tarkastuksen suorittajaa
antamalla korvauksetta tarkastustehtävän suo-
rittamiseksi välttämättömät tiedot ja tarkas-
tuksen kohdetta koskevat selvitykset sekä
tarvittaessa esittelemällä tuen kohdetta.

6 luku

Tuen hakeminen ja myöntäminen

27 §

Hakumahdollisuudesta tiedottaminen

Työvoima- ja elinkeinokeskuksen tulee
tarkoituksenmukaisessa laajuudessa tiedottaa
myöntämänsä tuen hakumahdollisuudesta,
hakemisessa noudatettavasta menettelystä
sekä tuen myöntämisen pääasiallisista edel-
lytyksistä ja ehdoista.

Paikallisen toimintaryhmän tulee tiedottaa
alueellaan 1 momentissa tarkoitetuista sei-
koista sellaisen tuen osalta, joka rahoitetaan
paikallisen toimintaryhmän rahoituskiintiöstä.

28 §

Tukihakemus

Tukihakemus on tehtävä kirjallisesti tar-
koitusta varten vahvistetulle lomakkeelle.
Hakemus on allekirjoitettava. Hakemukseen
on liitettävä tuen myöntämisen edellytysten
arvioinnin kannalta välttämättömät asiakirjat
ja selvitykset sekä tuettavaa toimenpidettä
koskeva suunnitelma.

Jos tukea on tarkoitus siirtää, tästä on
ilmoitettava tukihakemuksessa. Hakemuk-
sessa on yksilöitävä ne tahot, joille tukea on
tarkoitus siirtää, ja esitettävä 9 §:ssä tarkoi-
tettu sopimus.

Maaseutuvirasto antaa tarkemmat mää-
räykset tuen hakemisessa käytettävistä lomak-
keista, hakemukseen liitettävistä asiakirjoista
sekä suunnitelman ja selvitysten esitystavasta.

29 §

Tuen hakeminen

Tukihakemus on toimitettava toimivaltai-
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selle työvoima- ja elinkeinokeskukselle, jollei
jäljempänä toisin säädetä.

Toimivaltainen on se työvoima- ja elinkei-
nokeskus, jonka toimialueella tuettava toi-
menpide on tarkoitus toteuttaa. Jos tuettava
toimenpide on tarkoitus toteuttaa useamman
kuin yhden työvoima- ja elinkeinokeskuksen
toimialueella, toimivaltainen on se työvoima-
ja elinkeinokeskus, jonka toimialueella tuet-
tava toimenpide on tarkoitus pääosin toteut-
taa.

Jos hankkeella on pääasiassa valtakunnal-
lisia tavoitteita, toimivaltainen on se työ-
voima- ja elinkeinokeskus, jolle maa- ja
metsätalousministeriö on osoittanut varat val-
takunnallisen hankkeen rahoitusta varten.

30 §

Tuen hakeminen paikallisen toimintaryhmän
rahoituskiintiöstä

Haettaessa tukea paikallisen toimintaryh-
män rahoituskiintiöstä tukihakemus on toi-
mitettava toimivaltaiselle paikalliselle toimin-
taryhmälle. Toimivaltainen on se paikallinen
toimintaryhmä, jonka alueella tuettava toi-
menpide toteutetaan. Jos tuettava toimenpide
toteutetaan useamman kuin yhden paikallisen
toimintaryhmän alueella, toimivaltainen on se
paikallinen toimintaryhmä, jonka alueella
tuettava toimenpide on tarkoitus pääosin
toteuttaa. Tukihakemus tulee vireille, kun se
on toimitettu toimivaltaiselle paikalliselle
toimintaryhmälle.

Toimivaltainen paikallinen toimintaryhmä
tarkistaa, että sille toimitettu hakemus täyttää
hakemukselle säädetyt muotovaatimukset ja
antaa lausunnon tuen myöntämisen tarkoituk-
senmukaisuudesta paikallisen suunnitelman
tavoitteiden kannalta. Jos tuettava toimenpide
toteutetaan useamman kuin yhden paikallisen
toimintaryhmän alueella, on toimivaltaisen
paikallisen toimintaryhmän hankittava mui-
den toimintaryhmien lausunto tuen myöntä-
misen tarkoituksenmukaisuudesta sekä tarvit-
tavan rahoituksen varaamisesta niille osoite-
tusta rahoituskiintiöstä. Paikallinen toiminta-
ryhmä toimittaa tukihakemuksen sekä lausun-
tonsa toimivaltaiselle työvoima- ja elinkeino-
keskukselle.

Edellä 1 ja 2 momentissa säädettyä me-

nettelyä ei sovelleta, jos hakija on paikallinen
toimintaryhmä.

Maaseutuvirasto antaa tarkemmat mää-
räykset hakemuksen vastaanottamisen ja kä-
sittelyn teknisestä järjestämisestä, hakemus-
asiakirjoihin tehtävistä merkinnöistä sekä nii-
den toimittamisesta työvoima- ja elinkeino-
keskukseen.

31 §

Tukihakemuksen arviointi

Ennen tuen myöntämistä koskevan päätök-
sen tekemistä työvoima- ja elinkeinokeskus
voi pyytää muulta viranomaiselta lausunnon
tuen saajaan ja tuettavaan toimenpiteeseen
liittyvistä seikoista, jos tämä on välttämätöntä
tuen myöntämisen edellytysten arvioimisessa.

Työvoima- ja elinkeinokeskus voi ennen
yritystuen myöntämistä tehdä yritystuen
myöntämisen edellytysten sekä tuettavan toi-
menpiteen arvioimiseksi yrityskäynnin. Yri-
tyskäynnin havainnot on kirjattava, ja ne on
annettava tiedoksi hakijalle.

32 §

Tuen myöntämisen keskeyttäminen

Maa- ja metsätalousministeriöllä on oikeus
keskeyttää tuen myöntäminen valtakunnalli-
sesti tai alueellisesti, jos tuen rahoitukseen
tarvittavia varoja ei ole käytettävissä tai
markkinatilanne taikka Euroopan yhteisön
lainsäädäntö tätä edellyttää.

Tuen myöntäminen voidaan keskeyttää
määräajaksi tai toistaiseksi. Ennen keskeyt-
tämistä asiasta on neuvoteltava niiden tuot-
taja- ja elinkeinojärjestöjen kanssa, joita asia
koskee. Keskeytyksestä on tiedotettava asi-
anmukaisessa laajuudessa, ja ilmoitus siitä on
julkaistava Virallisessa lehdessä.

33 §

Tuen myöntäminen

Työvoima- ja elinkeinokeskus päättää tuen
myöntämisestä. Jos tuettava toiminta on tar-
koitus toteuttaa useamman kuin yhden työ-
voima- ja elinkeinokeskuksen toimialueella,
on toimivaltaisen työvoima- ja elinkeinokes-
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kuksen hankittava ennen tuen myöntämistä
muiden työvoima- ja elinkeinokeskusten lau-
sunto. Tukea voidaan myöntää toisen työ-
voima- ja elinkeinokeskuksen toimialueella
tapahtuvaa toimintaa varten ainoastaan, jos
asianomainen työvoima- ja elinkeinokeskus
antaa puoltavan lausunnon.

Myönnettäessä tukea paikallisen toiminta-
ryhmän rahoituskiintiöstä työvoima- ja elin-
keinokeskus voi poiketa paikallisen toimin-
taryhmän puoltavasta lausunnosta, jos tuen
myöntäminen olisi Euroopan yhteisön tai
kansallisen lainsäädännön vastaista. Tukea ei
voida myöntää, jollei paikallinen toiminta-
ryhmä ole sitä puoltanut.

Jos kysymys on 29 §:n 3 momentissa
tarkoitetusta hankkeesta, työvoima- ja elin-
keinokeskuksen on hankittava ennen tuen
myöntämistä maa- ja metsätalousministeriön
lausunto. Tukea ei voida myöntää, jollei
ministeriö ole sitä puoltanut.

34 §

Tukipäätös

Tukipäätökseen on otettava myönnetyn
tuen määrä, tässä laissa säädetyt tuen ehdot
sekä tuen maksamisen ja takaisinperinnän
edellytykset. Päätökseen tulee lisäksi ottaa
Euroopan yhteisön lainsäädännössä asetetut
ehdot ja edellytykset. Tukipäätöksellä hyväk-
sytään tuettavaa toimenpidettä koskeva suun-
nitelma.

7 luku

Tuen maksaminen

35 §

Maksuhakemus

Maksuhakemus on tehtävä kirjallisesti tar-
koitusta varten vahvistetulle lomakkeelle.
Hakemus on allekirjoitettava. Hakemukseen
on liitettävä tuen maksamisen edellytysten
kannalta välttämättömät tilinpitoasiakirjat ja
selvitykset.

Maksuhakemus on toimitettava tuen myön-
täneelle viranomaiselle, jollei jäljempänä toi-
sin säädetä. Maksuhakemuksen toimittami-
selle voidaan asettaa kohtuullinen määräaika,

joka lasketaan tukipäätöksen tekemisestä tai,
jos kyse on tuettavan toimenpiteen viimei-
sestä maksuhakemuksesta, tuettavan toimen-
piteen toteutuksen päättymisestä.

Maksuhakemuksen jättämiselle asetetta-
vasta määräajasta voidaan säätää tarkemmin
valtioneuvoston asetuksella. Tarkemmat mää-
räykset maksun hakemisessa käytettävistä
lomakkeista antaa Maaseutuvirasto.

36 §

Maksuhakemuksen käsittely paikallisessa toi-
mintaryhmässä

Jos tuki on myönnetty paikallisen toimin-
taryhmän rahoituskiintiöstä, maksuhakemus
on toimitettava 30 §:n 2 momentissa tarkoi-
tetulle paikalliselle toimintaryhmälle. Maksu-
hakemus tulee vireille, kun se on toimitettu
kyseiselle paikalliselle toimintaryhmälle.

Paikallinen toimintaryhmä tarkistaa, että
sille toimitettu hakemus täyttää hakemukselle
säädetyt muotovaatimukset ja arvioi maksu-
hakemuksen sekä sen liitteiden avulla, onko
tuettava toimenpide edennyt tukipäätöksellä
hyväksytyn suunnitelman mukaisesti. Paikal-
linen toimintaryhmä pyytää hakijaa tarvitta-
essa täydentämään hakemustaan. Paikallinen
toimintaryhmä antaa lausunnon edellä mai-
nituista seikoista ja toimittaa sen sekä hake-
muksen tuen myöntäneelle työvoima- ja
elinkeinokeskukselle.

Edellä 1 ja 2 momentissa säädettyä me-
nettelyä ei sovelleta, jos tuen saaja on
paikallinen toimintaryhmä.

Maaseutuvirasto antaa tarkemmat mää-
räykset hakemuksen vastaanottamisen ja kä-
sittelyn teknisestä järjestämisestä, hakemus-
asiakirjoihin tehtävistä merkinnöistä sekä nii-
den toimittamisesta työvoima- ja elinkeino-
keskukseen.

37 §

Tuen maksamisen edellytykset

Tuen maksamisen edellytyksenä on, että
tuen saaja on noudattanut tuen ehtoja. Lisäksi
maksamisen edellytyksenä on tuen saajalle
aiheutuneen menon tosiasiallisuus, lopulli-
suus ja todennettavuus. Tuen saajan on

4415N:o 1443



esitettävä näitä edellytyksiä koskevat asiakir-
jat ja selvitykset.

Tuen saajan on tuen maksamista varten
esitettävä selvitys kustannusten kohtuullisuu-
desta. Jos kysymys on julkisia hankintoja
koskevan lainsäädännön mukaisesti suorite-
tusta hankinnasta, riittää kustannusten koh-
tuullisuuden osoittamiseen selvitys maini-
tussa lainsäädännössä edellytetyn menettelyn
noudattamisesta. Muussa tapauksessa tuen
saajan on esitettävä selvitys kustannusten
perustumisesta tavanomaiseen hintatasoon.

Tuen saajan on tuen maksamista varten
esitettävä selvitys kustannusten kohdentumi-
sesta tuettavaan toimenpiteeseen.

Tarkemmat säännökset menon tosiasialli-
suuden, lopullisuuden, kohtuullisuuden ja
todennettavuuden arvioinnissa käytettävistä
perusteista annetaan valtioneuvoston asetuk-
sella. Maaseutuvirasto antaa tarkemmat mää-
räykset menon tosiasiallisuutta, lopullisuutta,
todennettavuutta, kohtuullisuutta ja kohden-
tumista koskevista selvityksistä ja tilinpito-
asiakirjoista.

38 §

Maksettavan tuen määrä

Tukea maksetaan enintään tukitasoa ja
myönnetyn tuen määrää vastaava osuus mak-
suhakemukseen sisältyvistä hyväksyttävistä
kustannuksista.

Hanketuki maksetaan tukipäätöksellä hy-
väksyttyjen rahoitusosuuksien mukaisessa
suhteessa. Hanketuen saajan on toimitettava
viranomaiselle selvitys muun julkisen tai
yksityisen rahoituksen toteutumisesta.

Hanketuen määrää vähentävänä tekijänä
otetaan huomioon tuettavasta toimenpiteestä
aiheutuneet tulot. Tuloina ei pidetä 21 §:n 2
momentissa tarkoitetussa suunnitelmassa il-
moitettua yksityistä rahoitusta. Tuen saajan
on esitettävä selvitys hankkeen tuloista mak-
suhakemuksen yhteydessä.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-
kemmin hankkeen tulojen vaikutuksesta tuen
määrään. Maaseutuvirasto antaa tarkemmat
määräykset hankkeen muun julkisen ja yksi-
tyisen rahoituksen toteutumista sekä tuloja
koskevasta selvityksestä.

39 §

Maksujen hyväksyminen ja suorittaminen

Tukea voidaan maksaa vuosittain enintään
neljässä erässä. Hanketukea voidaan maksaa
ennakkoon, jos tämä on tuen saajan aseman
ja tuettavan toimenpiteen toteutuksen kan-
nalta perusteltua.

Tuen maksamisesta päättää työvoima- ja
elinkeinokeskus. Työvoima- ja elinkeinokes-
kus kokoaa maksuja koskevat tiedot ja toi-
mittaa ne Maaseutuvirastolle. Maaseutuvi-
rasto vastaa menojen tarkastamisesta ja hy-
väksymisestä sekä maksujen suorittamisesta.

Tarkemmat säännökset tukien maksueristä,
ennakkona maksettavan tuen määrästä, enna-
kon maksamisen edellytyksistä ja ehdoista
sekä ennakon hakemisessa ja maksamisessa
noudatettavasta menettelystä annetaan valtio-
neuvoston asetuksella.

8 luku

Tuen seuranta

40 §

Selvitykset ja seurantatiedot

Tuen saajan on esitettävä tuettavan toimen-
piteen edistymistä ja vaikuttavuutta koskevat
selvitykset ja seurantatiedot työvoima- ja
elinkeinokeskukselle.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-
kemmin selvitysten ja seurantatietojen sisäl-
löstä. Maaseutuvirasto antaa tarkemmat mää-
räykset selvitysten ja seurantatietojen esitys-
tavasta sekä niiden toimittamisesta työvoima-
ja elinkeinokeskukselle.

41 §

Seurannan tietojärjestelmä

Tukien rahoituksen, myöntämisen, maksa-
misen, tarkastuksen ja takaisinperinnän sekä
niiden vaikutusten seurantaa varten on seu-
rannan tietojärjestelmä, joka koostuu rekiste-
reistä. Rekistereiden ylläpidosta ja käyttämi-
sestä säädetään maaseutuelinkeinorekisteristä
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annetussa laissa (1515/1994). Sen lisäksi,
mitä rekistereiden käytöstä mainitussa laissa
säädetään, on paikallisella toimintaryhmällä
salassapitosäännösten estämättä oikeus saada
rekisteristä sille säädettyjen tehtävien hoita-
miseksi välttämättömät tiedot.

Seurannan tietojärjestelmään voidaan tal-
lentaa seuraavat hakijaa, tuen saajaa, tuetta-
vaa toimenpidettä sekä tuen käyttöä koskevat
tiedot:

1) hakijan nimi ja yhteystiedot sekä hen-
kilötunnus tai yritys- ja yhteisötunnus;

2) hakijan yhteyshenkilön nimi ja yhteys-
tiedot;

3) edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut tiedot
sellaisen tuettavan toimenpiteen toteuttami-
seen osallistuvasta, jolle siirretään tukea 9 §:n
mukaisesti;

4) tuettavan toimenpiteen sisältöä, tavoit-
teita ja tuloksia koskevat tiedot;

5) tuettavan toimenpiteen kustannuksia ja
kokonaisrahoitusta koskevat arviot sekä näi-
den toteutumista koskevat tiedot;

6) tuettavan toimenpiteen rahoitukseen
osallistuvaa ohjelmaa koskevat tiedot;

7) tuki- tai maksuhakemusta ja sen ratkai-
semista sekä tuen yksilöintiä koskevat tiedot;

8) hankkeen ohjausryhmän jäsenten nimi-
ja yhteystiedot;

9) tiedot tuen saajalle myönnetyistä ja
maksetuista tuista;

10) tuettavaan toimenpiteeseen käytettävän
julkisen rahoituksen määrä;

11) tieto siitä, onko myönnetty tuki Eu-
roopan yhteisön perustamissopimuksen 87
artiklassa tarkoitettua valtiontukea;

12) tiedot tarkastuksesta ja siinä tehdyistä
havainnoista;

13) tiedot tuen saajalta takaisinperittävistä
tuista sekä takaisinperinnän toteutumisesta;

14) edellä 40 §:ssä tarkoitetut seurantaa
varten kerättävät tiedot; sekä

15) muita hakemuksen käsittelyssä kerty-
neitä välttämättömiä tietoja.

Rekisteröidyn oikeuteen tarkistaa häntä
koskevat seurannan tietojärjestelmään sisäl-
tyvät tiedot, tiedoissa olevien virheiden tai
puutteiden oikaisuun sekä vanhentuneiden ja
tarpeettomien tietojen poistamiseen sovelle-
taan, mitä henkilötietolaissa (523/1999) niistä
säädetään.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa

tarkemmat säännökset sellaisista rekisteriin
tallennettavista tiedoista, jotka eivät ole hen-
kilötietoja.

42 §

Tietojen julkisuus, salassapito ja säilyttämi-
nen

Seurannan tietojärjestelmään sisältyvien
tietojen julkisuudesta ja salassapidosta on
voimassa, mitä viranomaisten toiminnan jul-
kisuudesta annetussa laissa säädetään.

Tietojärjestelmään sisältyviä tietoja säily-
tetään kymmenen vuotta tuen myöntämistä
koskevan päätöksen tekemisestä. Jos tukea on
myönnetty, tietoja säilytetään kuitenkin kym-
menen vuotta tuen viimeisen erän maksami-
sesta ja, jos kysymys on Euroopan yhteisön
osaksi rahoittamaan ohjelmaan sisältyvästä
tuesta, viisi vuotta siitä, kun Euroopan yh-
teisöjen komissio suorittaa ohjelman viimei-
sen yhteisön rahoitusosuuden maksun.

9 luku

Tarkastus

43 §

Tarkastusoikeus

Maa- ja metsätalousministeriö ja Maaseu-
tuvirasto voivat suorittaa tuen myöntämiseen,
maksamiseen ja käyttöön liittyvien edellytys-
ten ja ehtojen noudattamisen valvomiseksi
tuen myöntäjiin ja saajiin kohdistuvia tarkas-
tuksia. Vastaava oikeus on tuen saajien osalta
työvoima- ja elinkeinokeskuksilla. Jos tukea
on 9 §:ssä tarkoitetulla tavalla siirretty muulle
taholle, on edellä mainituilla viranomaisilla
oikeus tarkastaa myös tämän taloutta ja
toimintaa tuen myöntämiseen, maksamiseen
ja käyttöön liittyvien edellytysten ja ehtojen
noudattamisen valvomiseksi.

44 §

Tarkastuksen suorittaminen

Tarkastus voi koskea valvontatehtävän
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edellyttämässä laajuudessa tuettavan toimen-
piteen ja tuen käytön kannalta merkityksel-
lisiä rakennuksia, toimitiloja, olosuhteita, tie-
tojärjestelmiä ja asiakirjoja. Tarkastusta ei
kuitenkaan saa suorittaa kotirauhan piiriin
kuuluvissa tiloissa.

Tarkastustehtävän asianmukaiseksi hoita-
miseksi voidaan ulkopuolinen tilintarkastaja
valtuuttaa suorittamaan tarkastuksen. Tilin-
tarkastajan tulee olla tilintarkastusta koske-
vassa lainsäädännössä tarkoitettu tilintarkas-
taja tai tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastusyh-
teisön on nimettävä tilintarkastuksesta vas-
tuullinen tilintarkastaja. Tarkastustehtävää
suoritettaessa sovelletaan hallintolakia, kieli-
lakia, saamen kielilakia sekä viranomaisten
toiminnan julkisuudesta annettua lakia. Tar-
kastustehtävää suorittavaan tilintarkastajaan
sovelletaan rikosoikeudellista virkavastuuta
koskevia säännöksiä. Tarkastustehtävää suo-
ritettaessa aiheutettuun vahinkoon sovelle-
taan, mitä vahingonkorvauslaissa säädetään.

Tarkastuksesta on laadittava tarkastusker-
tomus, joka toimitetaan viipymättä asian-
omaiselle työvoima- ja elinkeinokeskukselle
sekä Maaseutuvirastolle.

10 luku

Tuen maksamisen keskeyttäminen ja
takaisinperintä

45 §

Tuen maksamisen keskeyttäminen ja takai-
sinperintä

Työvoima- ja elinkeinokeskus on velvol-
linen keskeyttämään tuen maksamisen ja
perimään tuen saajalta takaisin virheellisesti
tai perusteetta maksetun tuen, jos:

1) tuen myöntämisen tai maksamisen edel-
lytykset eivät ole täyttyneet;

2) tuen saaja on antanut sellaisen virheel-
lisen tai puutteellisen tiedon, joka on olen-
naisesti vaikuttanut tuen myöntämiseen tai
maksamiseen;

3) tuen saaja on luovuttanut ilman työ-
voima- ja elinkeinokeskuksen lupaa tuetun
investoinnin kohteen ennen kuin viisi vuotta
on kulunut tuen viimeisen erän maksamisesta;

4) tuen saaja on luovuttanut ilman työ-

voima- ja elinkeinokeskuksen lupaa tuen
kohteena olevan yritystoiminnan ennen kuin
viisi vuotta on kulunut tuen viimeisen erän
maksamisesta;

5) tuen saaja kieltäytyy avustamasta tar-
kastuksessa; tai

6) Euroopan yhteisön osaksi rahoittamia tai
kokonaan kansallisista varoista rahoitettuja
maaseudun kehittämisen tukia koskeva Eu-
roopan yhteisön lainsäädäntö tätä edellyttää.

Perimättä voidaan kuitenkin jättää määrä,
joka olisi enintään 100 euroa.

46 §

Takaisinmaksettavan määrän korko

Tuen saajan on maksettava palautettavalle
tai takaisinperittävälle määrälle korkolain
(633/1982) 3 §:n 2 momentissa tarkoitettua
vuotuista korkoa lisättynä kolmella prosent-
tiyksiköllä. Korkoa on suoritettava tuen mak-
supäivästä 49 §:n 1 momentissa tarkoitettuun
eräpäivään.

47 §

Viivästyskorko

Jos takaisin perittävää määrää ei makseta
viimeistään 49 §:n 1 momentissa tarkoitettuna
eräpäivänä, sille on suoritettava vuotuista
viivästyskorkoa korkolain 4 §:n 1 momentissa
tarkoitetun korkokannan mukaan.

48 §

Takaisinperinnän kohtuullistaminen

Työvoima- ja elinkeinokeskus voi jättää
virheellisesti tai perusteetta maksetun määrän
tai sille suoritettavan koron kokonaan tai
osaksi perimättä, jos perinnän suorittaminen
täysimääräisenä olisi tuen saajan olosuhteet ja
toiminta huomioon ottaen kokonaisuutena
tarkastellen kohtuutonta. Takaisinperintä ja
korkojen periminen on kuitenkin suoritettava
täysimääräisenä, jos Euroopan yhteisön
osaksi rahoittamia tai kokonaan kansallisista
varoista rahoitettuja maaseudun kehittämisen
tukia koskeva Euroopan yhteisön lainsää-
däntö tätä edellyttää.
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49 §

Takaisinperintää ja maksamisen keskeyttä-
mistä koskeva päätös

Työvoima- ja elinkeinokeskuksen on teh-
tävä takaisinperinnästä ja tuen maksamisen
keskeyttämisestä päätös. Päätöksellä vahvis-
tetaan takaisinperittävä määrä, 46 §:ssä tar-
koitettu korko sekä niiden suorittamiselle
asetettava eräpäivä.

Takaisinperintää koskeva päätös on tehtävä
ilman aiheetonta viivytystä sen jälkeen, kun
työvoima- ja elinkeinokeskus sai tiedon
45 §:ssä säädetystä perusteesta ja viimeistään
kymmenen vuoden kuluttua tuen viimeisen
erän maksamisesta.

50 §

Takaisinperinnän suorittaminen

Takaisinperinnän suorittamisesta vastaa
Maaseutuvirasto. Takaisinperintä voidaan
suorittaa siten, että takaisinperittävä määrä
korkoineen vähennetään muusta tuen saajalle
maksettavasta tuesta. Edellytyksenä on täl-
löin, että takaisinperintäpäätös on saanut
lainvoiman.

Takaisinperintäpäätös voidaan ulosottotoi-
min panna täytäntöön sen jälkeen, kun päätös
on saanut lainvoiman.

Takaisinperintäsaatava vanhentuu viiden
vuoden kuluessa takaisinperintäpäätöksen te-
kemisestä, jollei vanhentumista ole tässä
ajassa katkaistu. Vanhentumisen katkaisusta
alkaa kulua uusi viiden vuoden vanhentumis-
aika.

11 luku

Erinäiset säännökset

51 §

Päätöksen tiedoksianto

Tässä laissa tarkoitettu päätös voidaan
antaa tiedoksi hallintolain 59 §:ssä säädetyllä
tavalla.

52 §

Päätöksen maksuttomuus

Tässä laissa tarkoitettu päätös on hakijalle
ja tuen saajalle maksuton.

53 §

Tietojensaantioikeus ja tietojen luovuttami-
nen

Maa- ja metsätalousministeriöllä, Maaseu-
tuvirastolla sekä työvoima- ja elinkeinokes-
kuksella on salassapitosäännösten estämättä
oikeus saada muulta viranomaiselta tai jul-
kista tehtävää hoitavalta taholta sellaisia
hakijaa tai tuen saajaa, tämän taloudellista
asemaa ja liike- tai ammattitoimintaa, julki-
sista varoista myönnettyä rahoitusta tai muuta
tuen kannalta merkityksellistä olosuhdetta
koskevia tietoja, jotka ovat välttämättömiä
tukea koskevan asian käsittelemiseksi.

Maa- ja metsätalousministeriöllä, Maaseu-
tuvirastolla sekä työvoima- ja elinkeinokes-
kuksella on salassapitosäännösten estämättä
oikeus luovuttaa muulle viranomaiselle tai
julkista tehtävää hoitavalle taikka Euroopan
yhteisön toimielimelle sellaisia tässä laissa
säädettyä tehtävää hoidettaessa saatuja, tuen
saajaa koskevia tietoja, jotka ovat tarpeen
viranomaiselle, julkista tehtävää hoitavalle tai
toimielimelle säädetyn tarkastustehtävän suo-
rittamiseksi tai sen valvomiseksi, että Euroo-
pan yhteisön lainsäädäntöä on noudatettu.

Edellä 1 ja 2 momentin perusteella saatuja
tietoja ei saa käyttää muuhun kuin siihen
tarkoitukseen, johon niitä on pyydetty.

54 §

Tekninen apu

Teknistä apua voidaan käyttää:
1) hallinnointilaissa säädettyjen ohjelman

laatimiseen, toteuttamiseen, arviointiin ja seu-
rantaan sekä tiedotukseen liittyvien tehtävien
hoitamiseen;

2) ohjelmaan perustuvan tuen toimeenpa-
noon liittyvien tehtävien hoitamiseen;

3) ohjelmatyötä sekä ohjelman toteutta-
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mista ja seurantaa tukevien tutkimusten ja
selvitysten laatimiseen tai teettämiseen; sekä

4) ohjelman toteuttamiseen liittyvän kou-
lutuksen järjestämiseen.

Maaseutuvirasto valmistelee vuosittain tek-
nisen avun käyttösuunnitelman, seuraa sen
kokonaiskäyttöä sekä laatii teknistä apua
koskevat selvitykset. Maa- ja metsätalousmi-
nisteriö vahvistaa käyttösuunnitelman.

Tarkemmat säännökset käyttösuunnitelman
vahvistamisessa noudatettavasta menettelystä
sekä teknisen avun hyväksyttävistä kustan-
nuksista annetaan valtioneuvoston asetuk-
sella.

55 §

Toimintaraha

Paikalliselle toimintaryhmälle voidaan
myöntää toimintarahaa sille tässä laissa ja
hallinnointilaissa säädettyjen tehtävien hoita-
miseen. Toimintaraha myönnetään enintään
viideksi vuodeksi kerrallaan.

Toimintarahan hyväksyttäviä kustannuksia
ovat tehtävien hoitamisesta aiheutuneet hen-
kilöiden palkkaukseen ja toimintaryhmän toi-
mitiloihin sekä muut toimintaan liittyvät
kohtuulliset ja tarpeelliset kustannukset. Li-
säksi hyväksyttäviä kustannuksia ovat tehtä-
viä hoidettaessa tarvittavien erityisten taitojen
hankkimisesta aiheutuneet kustannukset. Toi-
mintarahaa ei myönnetä investointeihin.

Toimintarahan myöntämisestä päättää työ-
voima- ja elinkeinokeskus. Toimintarahan
hakemisesta, maksamisesta, seurannasta, tar-
kastuksesta ja takaisinperinnästä on voimassa,
mitä niistä tuen osalta tässä laissa tai sen
nojalla säädetään. Toimintarahan ehtoina on
noudatettava, mitä 24 §:n 1 momentissa ja 25
ja 26 §:ssä säädetään.

Tarkemmat säännökset toimintarahan hy-
väksyttävistä kustannuksista annetaan valtio-
neuvoston asetuksella.

56 §

Valituskielto

Työvoima- ja elinkeinokeskuksen 23 §:n
2 momentissa tarkoitettua määräajan pidentä-

mistä tai 24 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettua
lupaa koskevaan päätökseen ei saa erikseen
hakea muutosta valittamalla.

57 §

Muutoksenhaku

Työvoima- ja elinkeinokeskuksen tässä
laissa tarkoitettuun päätökseen saa hakea
muutosta valittamalla maaseutuelinkeinojen
valituslautakuntaan siten kuin hallintolain-
käyttölaissa (586/1996) säädetään.

Maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan
päätökseen, joka koskee tuen maksamisen
keskeyttämistä tai takaisinperintää, saa hakea
muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-
oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa
säädetään. Muutoin maaseutuelinkeinojen va-
lituslautakunnan päätökseen saa hakea muu-
tosta valittamalla korkeimpaan hallinto-
oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus
myöntää valitusluvan.

12 luku

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

58 §

Voimaantulo

Tämän lain 54 § tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2007. Muilta osin laki tulee
voimaan valtioneuvoston asetuksella säädet-
tävänä ajankohtana.

Lakia sovelletaan sellaisiin tukiin, joiden
käyttöönottaminen tapahtuu 1 päivänä touko-
kuuta 2007 tai sen jälkeen.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.

59 §

Maaseutuvirastoa koskeva siirtymäsäännös

Tässä laissa Maaseutuvirastolle säädettyä
toimivaltaa käyttää Maaseutuviraston perus-
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tamiseen saakka maa- ja metsätalousministe-
riö. Asioista, joista tämän lain mukaan Maa-
seutuvirasto antaa määräyksiä, voidaan Maa-

seutuviraston perustamiseen saakka säätää
maa- ja metsätalousministeriön asetuksella.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2006

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja
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maaseudun kehittämiseen liittyvien ohjelmien hallinnoinnista annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2006

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan maaseudun kehittämiseen liittyvien ohjelmien hallinnoinnista 29 päivänä

kesäkuuta 2006 annetun lain (532/2006) 9 §, 10 §:n 2 momentti, 17 §:n 2 momentti, 20 § ja
21 §:n 2 momentti seuraavasti:

9 §

Keskushallinnon viranomaisten tehtävät

Maa- ja metsätalousministeriö vastaa oh-
jelman varojen käytön suunnittelusta, varojen
jaon valmistelusta ja varojen osoittamisesta
tässä laissa säädettyjä tehtäviä hoitavien
tahojen käyttöön, ohjelman toteutumisen ja
vaikutusten seurannasta sekä ohjelman arvi-
oinnin järjestämisestä.

Maaseutuvirasto vastaa ohjelman toimeen-
panon suunnittelusta, kehittämisestä ja seu-
rannasta sekä varojen maksamisesta ja varo-
jen käytön riittävästä valvonnasta. Maaseu-
tuvirasto ohjaa ja valvoo toimeenpanoviran-
omaisia ja paikallisia toimintaryhmiä niiden
hoitaessa tässä laissa tarkoitettuja tehtäviä.

10 §

Alueellinen toimeenpano

— — — — — — — — — — — — —
Toimeenpanoviranomaisten ja paikallisten

toimintaryhmien on salassapitosäännösten es-

tämättä annettava Maaseutuvirastolle tässä
laissa säädettyjen tehtävien hoitamiseksi vält-
tämättömät tiedot.

17 §

Seurantakomitea

— — — — — — — — — — — — —
Seurantakomitean toiminnassa sovelletaan

hallintolakia (434/2003), kielilakia
(423/2003) ja viranomaisten toiminnan julki-
suudesta annettua lakia (621/1999). Seuran-
takomitean päätöksentekoon osallistuvien
henkilöiden toimintaan sovelletaan rikosoi-
keudellista virkavastuuta koskevia säännök-
siä. Seurantakomitean tehtäviä hoidettaessa
aiheutetun vahingon korvaamisesta on voi-
massa, mitä vahingonkorvauslaissa
(412/1974) säädetään.
— — — — — — — — — — — — —

20 §

Tiedottaminen

Ohjelman sisältämistä mahdollisuuksista ja
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vaikutuksista on tiedotettava laajasti ohjelman
toteuttamisalueella. Valtakunnallisesta tiedot-
tamisesta vastaavat maa- ja metsätalousmi-
nisteriö sekä Maaseutuvirasto niille tässä
laissa säädettyjen tehtävien osalta. Muutoin
tiedottamisesta alueellaan vastaa se toimeen-
panoviranomainen tai paikallinen toiminta-
ryhmä, jolle ohjelman tai sen osan valmistelu
ja toimeenpano kuuluu.

21 §

Paikallinen toimintaryhmä

— — — — — — — — — — — — —
Paikallisen toimintaryhmän toiminnassa

sovelletaan hallintolakia, kielilakia, viran-
omaisten toiminnan julkisuudesta annettua
lakia ja saamen kielilakia (1086/2003). Pai-
kallisen toimintaryhmän päätöksentekoon
osallistuvien ja sen palveluksessa olevien
henkilöiden toimintaan sovelletaan rikosoi-
keudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä
heidän hoitaessaan paikalliselle toimintaryh-
mälle säädettyjä tehtäviä. Tehtäviä hoidetta-
essa aiheutetun vahingon korvaamisesta on
voimassa, mitä vahingonkorvauslaissa sääde-
tään.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tou-
kokuuta 2007.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2006

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja

4423N:o 1444



Valtioneuvoston asetus

N:o 1445

maaseudun kehittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2006

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön
esittelystä,

muutetaan maaseudun kehittämisestä annetun 21 päivänä kesäkuuta 2000 annetun
valtioneuvoston asetuksen 26 c §:n 1 momentti ja 44 §:n 7 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 26 c §:n 1 momentti asetuksessa 388/2004 ja 44 §:n 7 momentti
asetuksessa 213/2004, seuraavasti:

26 c §

Kasvihuonetuotannon lisärajoitukset

Tomaatin tai kurkun viljelyalaa lisäävien
kasvihuoneiden rakentamiseen voidaan
myöntää tukea 15 päivästä huhtikuuta
2003 31 päivään joulukuuta 2007 siltä osin,
kuin hyväksyttävät kustannukset koskevat
yhteensä enintään yhden hehtaarin kasvihuo-
nealaa yrittäjää kohden. Yrittäjä ja hänen
aviopuolisonsa katsotaan tällöin yhdeksi hen-
kilöksi.
— — — — — — — — — — — — —

44 §

Maatilojen maanostolainoitus

— — — — — — — — — — — — —
Maanostolainaan liittyvän tuen määrä voi

olla enintään viisi prosenttia hyväksyttävistä
hankintakustannuksista. Tuesta ei vähennetä
varainsiirtoverovapauden arvoa. Hyväksyttä-
vien hankintakustannuksien määrä vuosina
2004—2007 haetun tuen osalta on yhteensä
enintään 550 000 euroa yhtä maatilaa kohti.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2007.

Tätä asetusta sovelletaan tämän asetuksen
voimaantultua vireille tuleviin hakemuksiin.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja

Hallitusneuvos Esko Laurila
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