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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maaseutuelin-
keinojen rahoituslain 17 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maa-
seutuelinkeinojen rahoituslakia siten, että la-
kiin tehtäisiin Suomen liittymisestä Euroopan 
unioniin tehdyn sopimuksen 141 ja 142 artik-
lan mukaisista kansallisista tuista vuosille 
2004—2007 tehtyjen ratkaisujen edellyttä-
mät muutokset. Laissa säädettäisiin korotet-
tujen investointitukien myöntämisestä tietyil-
le kotieläintalouden sektoreille vuosina 
2004—2007. Lisäksi ehdotetaan säädettäväk-

si korotetusta tuesta ympäristönsuojelu-, 
eläinten hyvinvointi- ja tuotantohygieniasyis-
tä johtuviin rakentamisen ja koneiden han-
kinnan lisäkustannuksiin.  

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voi-
maan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun 
se on hyväksytty ja vahvistettu. Eräiden tuki-
alueiden osalta lain voimaantulosta säädettäi-
siin kuitenkin valtioneuvoston asetuksella. 

————— 
 
 
 

PERUSTELUT 

1.  Nykyt i la  ja  ehdotetut  muutok-
set  

Maaseutuelinkeinojen rahoituslaissa 
(329/1999), jäljempänä rahoituslaki, sääde-
tään tavoite- ja yhteisöaloiteohjelmien sekä 
maaseudun kehittämisohjelmien toimeenpa-
nosta maa- ja metsätalousministeriön hallin-
nonalalla. Laki sisältää säännökset myös 
muista kuin ohjelmaperusteisista maatalou-
den rakenteen parantamiseen, maatalouden 
tutkimustoiminnan edistämiseen ja maaseu-
dun kehittämiseen tähtäävistä tuista. Rahoi-
tuslain mukaiset tuet rahoitetaan joko koko-
naan kansallisista varoista tai osarahoitteisina 
Euroopan yhteisön varoista. 

Osarahoitteisten tukien osalta keskeisiä 
säädöksiä ovat rakennerahastoja koskevista 
yleisistä säännöksistä annettu neuvoston ase-
tus (EY) N:o 1260/1999 sekä Euroopan maa-
talouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) 
tuesta maaseudun kehittämiseen ja tiettyjen 
asetusten muuttamisesta ja kumoamisesta 
annettu neuvoston asetus (EY) N:o 
1257/1999, jäljempänä EY:n maaseudun ke-

hittämisasetus, jota on muutettu neuvoston 
asetuksella (EY) N:o 1783/2003. Ohjelma-
työn toteutuksesta ja osarahoitteisten tukien 
kansallisesta hallinnoimisesta säädetään ra-
hoituslaissa sekä sen nojalla annetuissa ase-
tuksissa. 

Myös kansallisista varoista maksettavien 
rakenne- ja maaseudun kehittämistukien 
osalta tuen myöntämisen edellytykset ja eh-
dot määräytyvät pitkälti Euroopan yhteisön 
lainsäädännöstä käsin. EY:n maaseudun ke-
hittämisasetuksessa säädetään maaseudun 
kehittämiseen tähtääviä valtiontukia koskevat 
erityiset edellytykset ja ehdot. Maatalousalan 
valtiontukia koskevat yksityiskohtaiset sään-
nöt sisältyvät maatalousalan valtion tuesta 
annettuihin yhteisön suuntaviivoihin (2000/C 
28/02), jäljempänä maatalousalan suuntavii-
vat. Maatalousalan suuntaviivojen avulla Eu-
roopan yhteisö varmistaa, että Euroopan yh-
teisön perustamissopimuksen 87—89 artiklaa 
sovelletaan maatalousalan valtiontukiin ta-
valla, joka ottaa huomioon Euroopan yhtei-
sön yhteisistä markkinajärjestelyistä anne-
tuissa asetuksissa ja EY:n maaseudun kehit-
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tämisasetuksessa säädetyt ehdot ja rajoituk-
set. Maatalousalan suuntaviivat eivät ole suo-
raan sovellettavaa yhteisön oikeutta. Suunta-
viivojen mukaisten, komission hyväksymien 
tukien käyttöön ottamisesta sekä täytäntöön-
panosta säädetään kansallisesti rahoituslaissa 
ja sen nojalla annetuissa alemmanasteisissa 
säädöksissä. Rahoituslailla on pyritty yhte-
näistämään Euroopan yhteisön osaksi rahoit-
tamia ja kansallisista varoista maksettuja tu-
kia koskevat ehdot. Rahoituslaki sisältää 
säännökset tukimuodoista, tuen myöntämisen 
yleisistä edellytyksistä sekä tukien valvon-
nasta ja takaisinperinnästä. Tarkempia sään-
nöksiä sisältyy erityisesti maaseudun kehit-
tämisestä annettuun valtioneuvoston asetuk-
seen (609/2000). 

Suomen liittymisestä Euroopan unioniin 
tehdyn sopimuksen, jäljempänä liittymisso-
pimus, mukaisesti Suomella on oikeus myön-
tää tietyille tuotannonaloille sopimuksen 141 
artiklassa tarkoitettua Etelä-Suomen kansal-
lista tukea ja 142 artiklan mukaista pohjoista 
tukea. Edellä mainituista tuista säädetään 
maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista 
annetussa laissa (1559/2001), jäljempänä 
kansallisten tukien laki. Euroopan yhteisöjen 
komissio on edellyttänyt, että liittymissopi-
muksen 141 ja 142 artiklan mukaisia tukia 
tarkastellaan määrätyin väliajoin. Tukiratkai-
suihin on liittynyt myös rahoituslain mukai-
sia rakennetukia koskevia ehtoja. 

Kaudella 2004—2007 myönnettävistä liit-
tymissopimuksen 141 artiklan mukaisista 
tuista käytiin neuvottelut Euroopan yhteisö-
jen komission kanssa vuoden 2003 aikana. 
Tuolloin sivuttiin myös 142 artiklan mukai-
sia tukia. Euroopan yhteisöjen komissio edel-
lytti 141 artiklan mukaisia tukia koskevissa 
neuvotteluissa, että Suomi hyödyntää täysi-
määräisesti yhteisön lainsäädännössä sallitut 
mahdollisuudet tukea maatalouden rakenne-
kehitystä maksamalla A- ja B- tukialueilla 
investointituet ja nuorten viljelijöiden aloi-
tustuet yhteisön lainsäädännössä ja maatalo-
usalan suuntaviivoissa sallitun enimmäis-
määrän mukaisina. Yhtenäisen maatalouspo-
litiikan ja alueiden tasapainoisen kehityksen 
turvaamiseksi Suomi  pitää  tarpeellisena so-
veltaa edellä tarkoitettuja enimmäismääriä 
myös 142 artiklan  mukaisilla C1—C4 -
tukialueilla. Tukialueet määritellään kansal-

listen tukien lain 7 §:n 1 momentin nojalla 
vuosittain annettavassa valtioneuvoston ase-
tuksessa.  

Liittymissopimuksen 141 artiklaa koske-
vaan ratkaisuun on liittynyt kaudella  
1997—2001 mahdollisuus myöntää korotet-
tuja investointitukia. Korotettuja tukia kos-
kevat säännökset sisältyvät Suomen tukioh-
jelman ja muiden siihen liittyvien toimenpi-
teiden hyväksymisestä Itävallan tasavallan, 
Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskun-
nan liittymisehdoista tehdyn asiakirjan erityi-
sesti 141 artiklan osalta tehdyn päätöksen 
97/428/EY 1 artiklaan. Komission päätöksel-
lä 2000/167/EY Suomelle annettiin lupa jat-
kaa korotettujen investointitukien myöntä-
mistä vuoden 2003 loppuun. Mahdollisuutta 
ei kuitenkaan tuolloin käytetty.  Kansallisesti 
korotetuista investointituista säädetään rahoi-
tuslain 17 §:ssä. Euroopan yhteisöjen komis-
sion kanssa saavutetun neuvotteluratkaisun 
mukaan komission päätöksen 97/428/EY 
mukaisia korotettuja investointitukia voitai-
siin myöntää eräin muutoksin myös kaudella 
2004—2007. Suomi on esittänyt, että aikai-
semmasta poiketen korotettuja investointi-
tukia myönnettäisiin myös C1—C4  
-tukialueilla. 

Suunnitelma korotettujen tukien käyttöön 
ottamisesta kaudella 2004—2007 on Euroo-
pan yhteisön perustamissopimuksen 88 artik-
lan mukaisesti ilmoitettu komissiolle liitty-
missopimuksen 141 artiklassa tarkoitettua 
Etelä-Suomen kansallista tukea ja 142 artik-
lan mukaista pohjoista tukea koskevien tu-
kiohjelmien yhteydessä. Komissio on maa-
liskuussa 2004 tehdyllä päätöksellä 141 ar-
tiklan mukaisen tukiohjelman osana hyväk-
synyt korotettuja investointitukia koskevan 
suunnitelman A- ja B-tukialueiden osalta. 
Ilmoitus 142 artiklan mukaisesta tukiohjel-
masta on toimitettu komissiolle. Komission 
hyväksyntää ei ole saatu tämän esityksen an-
tamiseen mennessä. Tämä on otettu huomi-
oon ehdotetun lain voimaantulosäännöksessä. 

Korotetut investointituet koskisivat ainoas-
taan lypsykarja-, lihakarja-, lammas- ja vuo-
hisektoreita. Korotettua tukea myönnettäisiin 
tuotantorakennusten rakentamiseen, perus-
korjaukseen ja tuotantokapasiteetin lisäämi-
seen sekä tuotantoteknologiainvestointeihin 
edellä mainituilla aloilla. Tuen määrä olisi 65 
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prosenttia hyväksyttävistä enimmäiskustan-
nuksista sekä 70 prosenttia hyväksyttävistä 
enimmäiskustannuksista, jos tuen saaja täyt-
tää EY:n maaseudun kehittämisasetuksen 8 
artiklassa säädetyt edellytykset ja jos tilanpi-
don aloittamisesta ei ole kulunut  viittä vuot-
ta. 

Korotettuina myönnettäisiin myös tuet ym-
päristönsuojelu-, eläinten hyvinvointi- ja tuo-
tantohygieniasyistä johtuviin rakentamisen ja 
koneiden hankinnan lisäkustannuksiin. EY:n 
maaseudun kehittämisasetuksen 7 artiklan 
mukaan tuen kokonaismäärä saa epäsuotui-
silla alueilla, joihin Suomi kuuluu, olla enin-
tään 50 prosenttia investoinnin tukikelpoisis-
ta kustannuksista. EY:n maaseudun kehittä-
misasetuksen 51 artiklan 2 kohdassa sääde-
tään kuitenkin mahdollisuudesta myöntää 
edellä mainitut prosenttiosuudet korkeampaa 
valtiontukea investointeihin, jotka kohdistu-
vat ympäristönsuojeluun, eläinten hyvinvoin-
tia koskevien hygieniaolosuhteiden paranta-
miseen ja eläintensuojeluun. Maatalousalan 
suuntaviivoissa on asetettu näiden korotusten 
määrä ja edellytykset. Suuntaviivojen mu-
kaan tuki epäsuotuisalla alueella voi olla 
enintään 50 prosenttia investoinnin tukikel-
poisista kustannuksista. Suuntaviivojen 
4.1.2.4 kohdan mukaan tätä tukiprosenttia 
voidaan korottaa 25 prosenttiyksikköä, jos 
kysymys on investoinneista, joilla ylitetään 
voimassa olevat ympäristönsuojelua, eläinten 
hyvinvointia ja tuotantohygieniaa koskevat 
vähimmäisvaatimukset tai jotka tehdään hil-
jattain käyttöön otettujen vähimmäisvaati-
musten täyttämiseksi. Voimassa olevilla tai 
hiljattain käyttöön otetuilla vähimmäisvaati-
muksilla tarkoitetaan Euroopan yhteisön 
lainsäädännössä asetettuja ympäristönsuoje-
lua, eläinten hyvinvointia ja tuotantohygieni-
aa koskevia vaatimuksia tai vastaavia kansal-
lisesti asetettuja yhteisön lainsäädäntöä tiu-
kempia vaatimuksia.  Korotus koskee ainoas-
taan investoinnin hyväksyttäviä lisäkustan-
nuksia, jotka johtuvat edellä mainittujen ta-
voitteiden toteuttamisesta, eikä sitä saa 
myöntää investointiin, joka lisää tilan tuotan-
tokapasiteettia. 

Korotettujen tukien käyttöön ottamisen tar-
koituksena on liittymissopimuksen 141 artik-
laa koskevissa neuvotteluissa edellytetyllä 
tavalla hyödyntää maatalousalaa koskevien 

valtiontukisääntöjen antamat mahdollisuudet 
rakenteen parantamiseen. Alueiden tasapai-
noisen kehityksen turvaamiseksi vastaavat 
tuet ehdotetaan otettaviksi käyttöön kaudella 
2004—2007 myös 142 artiklassa tarkoitetuil-
la pohjoisilla alueilla. Korotettujen tukien 
käyttöön ottamisen arvioidaan myös edistä-
vän maatilojen sopeutumista Euroopan yhtei-
sön yhteisen maatalouspolitiikan pitkän aika-
välin uudistuksen tuomiin muutoksiin. 

Edellä esitetyn mukaisesti rahoituslain 17 
§:ää ehdotetaan muutettavaksi siten, että sii-
nä säädetään 2004—2007 korotettujen inves-
tointitukien käyttöön ottamisesta koko Suo-
men alueella. Korotettuja investointitukia 
myönnettäisiin tuotantorakennusten rakenta-
miseen, peruskorjaukseen ja tuotantokapasi-
teetin lisäämiseen sekä tuotantoteknologiain-
vestointeihin lypsykarja-, lihakarja-, lammas- 
ja vuohitaloussektoreilla. Lisäksi korotettua 
tukea myönnettäisiin myös muilla sektoreilla 
ympäristönsuojelu-, eläinten hyvinvointi- ja 
tuotantohygieniasyistä johtuviin rakentami-
sen ja koneiden hankinnan lisäkustannuksiin.  

Rahoituslain 17 §:ään ehdotetaan myös 
otettaviksi säännökset korotettujen tukien ta-
soista, jotka ilmaistaan prosenttiosuutena tu-
ettavan investoinnin hyväksyttävistä kustan-
nuksista, sekä ympäristönsuojelu-, eläinten 
hyvinvointi- ja tuotantohygieniasyistä johtu-
vien rakentamisen ja koneiden hankinnan li-
säkustannusten tuen myöntämisen ehdoista, 
jotka määräytyvät edellä esitetyllä tavalla. 
Pykälässä säädettäisiin myös korotetun tuen 
muodosta sekä valtuudesta antaa valtioneu-
voston asetuksella tarkemmat säännökset tu-
en myöntämisen edellytyksistä ja ehdoista.  
Valtioneuvoston asetuksella säädettäisiin 
eräistä maatalousalan suuntaviivojen mukai-
sista tuen saajan maatilaa ja ammattitaitoa 
koskevista edellytyksistä sekä investointituen 
myöntämiselle asetetuista rajoituksista. 

 
 

2.  Esityksen taloudel l ise t  vaiku-
tukset  

Esityksellä on valtiontaloudellisia vaiku-
tuksia. Korotettujen investointitukien pohja-
osa muodostuu avustuksesta ja korkotukilai-
nasta. Pohjaosan lisäksi tuleva korotus 
myönnetään avustuksena.  
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Korotetun investointituen myöntämisen 
lypsykarja-, lihakarja-, lammas- ja vuohita-
louden tuotantorakennusten rakentamiseen, 
peruskorjaukseen ja tuotantokapasiteetin li-
säämiseen sekä tuotantoteknologiainvestoin-
teihin arvioidaan merkitsevän vuonna 2004 
maatilatalouden kehittämisrahaston avustus-
menojen kasvua 8,2 miljoonalla eurolla ver-
rattuna vuoteen 2003. Ympäristönsuojelu-, 
eläinten hyvinvointi- ja tuotantohygieniasyis-
tä johtuviin rakentamisen ja koneiden han-
kinnan lisäkustannuksiin myönnettävien tu-
kien arvioidaan lisäävän avustusmenoja 
vuonna 2004 0,5 miljoonalla eurolla verrat-
tuna vuoteen 2003.  

Esityksellä ei ole organisaatio- tai henki-
löstövaikutuksia. Korotettujen investointitu-
kien avulla kasvatetaan keskimääräistä tila-
kokoa ja edistetään uuden tuotantoteknologi-
an käyttöön ottoa kotieläintiloilla. Esityksen 
arvioidaan helpottavan maatilojen sopeutu-
mista Euroopan yhteisön yhteisen maatalo-
uspolitiikan pitkän aikavälin uudistuksen 
tuomiin muutoksiin. Lisäksi esityksen arvi-
oidaan lisäävän ympäristön suojelua, eläinten 
hyvinvointia ja tuotantohygieniaa edistäviä 
investointeja. Näin ollen esitys edistää ympä-
ristö- ja eläintensuojelunäkökohtien huomi-
oon ottamista maatalouspolitiikan toteuttami-
sessa sekä maatilojen rakenteen tasapuolista 
kehittämistä koko maassa. 

 

3.  Asian valmiste lu 

Asiaa on valmisteltu maatalouden rahoitus-
työryhmässä sekä virkatyönä maa- ja metsä-
talousministeriössä. Lisäksi asiaa on käsitelty 
kansallisen tuen neuvotteluissa osana liitty-
missopimuksen 141 artiklan mukaisia tukia 
koskevaa kokonaisratkaisua. 

Esityksestä on pyydetty lausunnot oikeus-
ministeriöltä, valtiovarainministeriöltä, Maa- 
ja metsätaloustuottajain Keskusliitolta MTK 
ry:ltä sekä Svenska lantbruksproducenternas 
centralförbundetilta (SLC). 

 
4.  Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan mah-
dollisimman pian sen jälkeen, kun se on hy-
väksytty ja vahvistettu.  

Liittymissopimuksen 142 artiklassa tarkoi-
tettujen Suomen C1—C4 -tukialueiden osalta 
lain voimaantulosta säädettäisiin kuitenkin 
valtioneuvoston asetuksella. Näin on tarpeen 
menetellä, koska Euroopan yhteisöjen ko-
mission hyväksyntää artiklan mukaisia aluei-
ta koskevalle tukiohjelmalle ei ole esityksen 
antamiseen mennessä saatu.   

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-

kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus: 
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Lakiehdotus 
 

Laki 

maaseutuelinkeinojen rahoituslain 17 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan 12 päivänä maaliskuuta 1999 annetun maaseutuelinkeinojen rahoituslain 

(329/1999) 17 §, sellaisena kuin se on osaksi laissa 44/2000, seuraavasti:  
 

17 § 

Korotetut rahoitustuet 

Korotettua tukea voidaan myöntää vuosina 
2004—2007: 

1) lypsykarja-, lihakarja-, lammas- ja vuo-
hitalouden tuotantorakennusten rakentami-
seen, peruskorjaukseen ja tuotantokapasitee-
tin lisäämiseen sekä tuotantoteknologiainves-
tointeihin näillä aloilla; sekä 

2) ympäristönsuojelu-, eläinten hyvinvoin-
ti- ja tuotantohygieniasyistä johtuvan raken-
tamisen ja koneiden hankinnan lisäkustan-
nuksiin. 

Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettui-
hin kohteisiin tukea voidaan myöntää 65 pro-
senttia hyväksyttävistä enimmäiskustannuk-
sista. Tuen saajalle, joka täyttää EY:n maa-
seudun kehittämisasetuksen 8 artiklassa sää-
detyt edellytykset, kohdassa tarkoitettua tu-
kea voidaan myöntää 70 prosenttia hyväksyt-
tävistä enimmäiskustannuksista, jos tilanpi-
don aloittamisesta ei ole kulunut viittä vuot-
ta. 

Edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua 
tukea voidaan myöntää 75 prosenttia hyväk-
syttävistä lisäkustannuksista. Tuen myöntä-
misen edellytyksenä on, että lisäkustannukset 
aiheutuvat voimassa olevat ympäristönsuoje-
lua, eläinten hyvinvointia ja tuotantohygieni-
aa koskevat vähimmäisvaatimukset ylittäväs-
tä investoinnista tai hiljattain käyttöön otettu-
jen vähimmäisvaatimusten täyttämisestä sekä 
että investoinnit eivät lisää tilan tuotantoka-
pasiteettia. 

Korotettu tuki myönnetään avustuksena tai 
korkotukilainan korkotukena taikka niiden 
yhdistelmänä. Tarkemmat säännökset korote-
tun tuen myöntämisen edellytyksistä ja eh-
doista annetaan valtioneuvoston asetuksella. 

——— 
 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä        

kuuta 200 . 
Suomen liittymisestä Euroopan unioniin 

tehdyn sopimuksen 142 artiklassa tarkoitettu-
jen Suomen C1—C4 -tukialueiden osalta tä-
mä laki tulee kuitenkin voimaan valtioneu-
voston asetuksella säädettävänä ajankohtana.   

————— 

Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 2004 

 
Tasavallan Presidentti 

 
TARJA HALONEN 

 
 
 

Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja 
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Liite 1 
Rinnakkaisteksti 

 
 
 

Laki 

maaseutuelinkeinojen rahoituslain 17 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 12 päivänä maaliskuuta 1999 annetun maaseutuelinkeinojen rahoituslain 

(329/1999) 17 §, sellaisena kuin se on osaksi laissa 44/2000, seuraavasti:  
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

17 § 

Korotetut rahoitustuet 

Maatilatalouteen ja nuoren viljelijöiden 
tukemiseen voidaan myöntää valtioneuvos-
ton päätöksellä tarkemmin säädettävin pe-
rustein korotettua tukea seuraavasti: 

1) tukea maatilan tuotannollisiin inves-
tointeihin avustuksena, valtionlainaan sisäl-
tyvänä korkoetuutena, korkotukilainan kor-
kotukena taikka niiden yhdistelmänä vuosi-
na 1997—2001 siten, että avustuksen tai 
avustukseksi muunnetun korkoetuuden tai 
korkotuen taikka niiden yhdistelmän määrä 
on enintään 50 prosenttia sika- tai siipikar-
jatalouteen tai munantuotantoon liittyvien 
investointien hyväksyttävistä kokonaiskus-
tannuksista ja enintään 75 prosenttia hevos-
talouden, kasvihuonetuotannon, avomaan 
puutarhatuotannon ja muun varsinaiseen 
maatalouteen kuuluvan tuotannon inves-
tointien hyväksyttävistä kokonaiskustan-
nuksista; ja  

 
 
 
 
Edellä 1 momentissa tarkoitettuja tukia ei 

myönnetä henkilölle, jonka omistama maa-
tila sijaitsee maa- ja puutarhatalouden kan-
sallisista tuista annetun lain (1059/1994) 
6 §:ssä tarkoitetulla pohjoisella alueella. 
Muutoin tukia voidaan myöntää vain, jos 
rahoitettavat investoinnit eivät lisää asian-

17 § 

Korotetut rahoitustuet 

Korotettua tukea voidaan myöntää vuosi-
na 2004—2007: 
 
 

1) lypsykarja-, lihakarja-, lammas- ja 
vuohitalouden tuotantorakennusten raken-
tamiseen, peruskorjaukseen ja tuotantoka-
pasiteetin lisäämiseen sekä tuotantotekno-
logiainvestointeihin näillä aloilla; sekä 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) ympäristönsuojelu-, eläinten hyvin-

vointi- ja tuotantohygieniasyistä johtuvan 
rakentamisen ja koneiden hankinnan lisä-
kustannuksiin. 

Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitet-
tuihin kohteisiin tukea voidaan myöntää 65 
prosenttia hyväksyttävistä enimmäiskustan-
nuksista. Tuen saajalle, joka täyttää EY:n 
maaseudun kehittämisasetuksen 8 artiklas-
sa säädetyt edellytykset, kohdassa tarkoitet-
tua tukea voidaan myöntää 70 prosenttia 
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omaisen alan kokonaistuotantokapasiteettia. 
Edellä 5 §:ssä tarkoitettua hakijan taloudel-
lista asemaa arvioitaessa ei maatalouden ul-
kopuolisia tuloja oteta huomioon. 

 

hyväksyttävistä enimmäiskustannuksista, 
jos tilanpidon aloittamisesta ei ole kulunut 
viittä vuotta. 

 
Edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitet-

tua tukea voidaan myöntää 75 prosenttia 
hyväksyttävistä lisäkustannuksista. Tuen 
myöntämisen edellytyksenä on, että lisäkus-
tannukset aiheutuvat voimassa olevat ym-
päristönsuojelua, eläinten hyvinvointia ja 
tuotantohygieniaa koskevat vähimmäisvaa-
timukset ylittävästä investoinnista tai hiljat-
tain käyttöön otettujen vähimmäisvaatimus-
ten täyttämisestä sekä että investoinnit eivät 
lisää tilan tuotantokapasiteettia.  

Korotettu tuki myönnetään avustuksena 
tai korkotukilainan korkotukena taikka nii-
den yhdistelmänä. Tarkemmat säännökset 
korotetun tuen myöntämisen edellytyksistä 
ja ehdoista annetaan valtioneuvoston ase-
tuksella. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä    

kuuta 200  . 
Suomen liittymisestä Euroopan unioniin 

tehdyn sopimuksen 142 artiklassa tarkoitet-
tujen Suomen C1—C4 -tukialueiden osalta 
tämä laki tulee kuitenkin voimaan valtio-
neuvoston asetuksella säädettävänä ajan-
kohtana. 

——— 
 
 


