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Laki
maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) 2 §:n 2 mo-

mentti, sellaisena kuin se on laissa 1176/2014, seuraavasti:

2 §

Soveltamisala

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Tätä lakia ei kuitenkaan sovelleta sellaiseen tukeen tai korvaukseen, joka myönnetään

maataloutta harjoittavalle maatalouden tuotantotoimintaan, toiminnasta luopumiseen tai
maatalouden rakenteen parantamiseen taikka ympäristötukena, luonnonhaittakorvaukse-
na tai niitä vastaavana tukena tai korvauksena. Porotalous luetaan tällöin maataloudeksi.
Lakia ei sovelleta Euroopan maatalouden tukirahaston (maataloustukirahaston), Euroo-
pan meri- ja kalatalousrahaston tai hallinnointilain 3§:n 2 kohdassa tarkoitetussa yleisase-
tuksessa säädetyistä muista Euroopan unionin rahastoista kuin maaseuturahastosta taikka
muista Euroopan unionin rahoitusvälineistä rahoitettavaan tukeen. Tätä lakia ei myöskään
sovelleta työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan alueiden kehittämisen ja rakennera-
hastohankkeiden rahoittamisesta annetussa laissa tarkoitettuihin maaseudun kehittämistä
koskeviin valtakunnallisiin maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeisiin tai muihin
hankkeisiin eikä maa- ja elintarviketalouden sekä maaseudun tutkimus- ja kehittämis-
hankkeiden rahoituksesta annetussa laissa (1413/2011) tarkoitettuihin hankkeisiin, jotka
rahoitetaan kokonaan kansallisista varoista ja jotka eivät perustu hallinnointilain 3§:n 1
momentissa tarkoitettuun ohjelmaan, eikä sellaiseen koltta-alueen palvelujen kehittämi-
seen, josta säädetään kolttalain (253/1995) 13§:ssä. Muuten tätä lakia sovelletaan koltta-
lain toimeenpanoon siten, kuin kolttalain 8 §:n 3 momentissa säädetään.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
————

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.
Tämän lain voimaan tullessa vireillä oleviin hakemuksiin sekä ennen tämän lain voi-

maantuloa myönnettyihin tukiin ja tehtyihin sopimuksiin sovelletaan tämän lain voimaan
tullessa voimassa olleita säännöksiä.
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