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A s e t u s

N:o 1258

maa- ja metsätalousministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 3 päivänä marraskuuta 1995

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä
muutetaan maa- ja metsätalousministeriöstä 29 päivänä joulukuuta 1994 annetun asetuksen

(1516/94) 2 ja 5 §, 6 §:n 3—6 kohta ja 7 §:n 3 momentti sekä
lisätään 6 §:ään uusi 7 kohta seuraavasti:

Ministeriön organisaatio

2 §
Maa- ja metsätalousministeriössä on maa-

talousosasto, metsäosasto, kala- ja riistaosas-
to, eläinlääkintä- ja elintarvikeosasto sekä
maaseutu- ja luonnonvaraosasto. Ministeriös-
sä voi olla muita toimintayksiköitä siten
kuin ministeriön työjärjestyksessä määrätään.

Ministeriön virkamiehet

5 §
Ministeriössä on kansliapäällikkö. Lisäksi

ministeriössä on ylijohtaja, osastopäälliköitä,
neuvottelevia virkamiehiä sekä muuta vir-
kasuhteista ja työsopimussuhteessa olevaa
henkilöstöä.

Osaston päällikkönä on osastopäällikkö.
Osastopäälliköllä on ylijohtajan arvonimi,

eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston apulaisosas-
topäälliköllä eläinlääkintöneuvoksen arvonimi,
maatalousosaston apulaisosastopäälliköllä
maatalousneuvoksen arvonimi ja metsäosaston

apulaisosastopäälliköllä metsäneuvoksen arvo-
nimi.

Virkojen kelpoisuusvaatimukset

6 §
Kelpoisuusvaatimuksena on:

— — — — — — — — — — — — — —
3) osastopäälliköllä virkaan soveltuva

ylempi korkeakoulututkinto, johtamiskoke-
musta sekä hyvä perehtyneisyys osaston toi-
mialaan kuuluviin tehtäviin ja perehtynei-
syys hallintotehtäviin;

4) apulaisosastopäälliköllä, kalastusneu-
voksella, maanmittausneuvoksella, maatalous-
neuvoksella, metsäneuvoksella, metsästysneu-
voksella, rakennusneuvoksella, tarkastusneu-
voksella, vesihallintoneuvoksella, vesihallinto-
johtajalla, ympäristöjohtajalla, talousjohtajalla
ja tietohallintojohtajalla virkaan soveltuva
ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä perehty-
neisyys virkaan kuuluviin tehtäviin;

5) kaupallisella neuvoksella virkaan sovel-
tuva korkeakoulututkinto ja hyvä perehtynei-
syys virkaan kuuluviin tehtäviin;
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6) hallitusneuvoksella ja hallitussihteerillä
oikeustieteen kandidaatin tutkinto ja hyvä
perehtyneisyys hallintotehtäviin; sekä

7) lainsäädäntöneuvoksella oikeustieteen
kandidaatin tutkinto ja hyvä perehtyneisyys
lainvalmistelutehtäviin.

Virkojen täyttäminen

7 §
— — — — — — — — — — — — — —

Neuvottelevan virkamiehen, kalastusneu-

voksen, lainsäädäntöneuvoksen, maanmit-
tausneuvoksen, maatalousneuvoksen, metsä-
neuvoksen, metsästysneuvoksen, rakennus-
neuvoksen, tarkastusneuvoksen, vesihallinto-
neuvoksen, kaupallisen neuvoksen, vesihal-
lintojohtajan, ympäristöjohtajan, talousjohta-
jan ja tietohallintojohtajan nimittää valtio-
neuvosto.
— — — — — — — — — — — — — —

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä jou-
lukuuta 1995.

Helsingissä 3 päivänä marraskuuta 1995

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilä
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A s e t u s

N:o 1259

maa- ja metsätalouden rakennepoliittisista toimenpiteistä

Annettu Helsingissä 3 päivänä marraskuuta 1995

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä säädetään maa- ja metsätalouden rakennepoliittisista
toimenpiteistä 22 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1303/94) nojalla:

1 luku

Yleistä

1 §

Soveltamisala

Maa- ja metsätalouden rakennepoliittisista
toimenpiteistä annettua lakia (1303/94), jäljem-
pänä rakennepolitiikkalaki, täytäntöönpantaes-
sa on noudatettava, mitä tässä asetuksessa
säädetään.

2 luku

Maatilatalouden tukien hakeminen,
myöntäminen, maksaminen ja valvonta

2 §

Maatilan kehittämissuunnitelma

Maatilan kehittämissuunnitelma on toimitet-
tava sille maaseutuelinkeinopiirille, jonka toi-
mialueella kehitettävän maatilan talouskeskus
sijaitsee.

Kehittämissuunnitelman hyväksymisestä
päättää maaseutuelinkeinopiiri.

3 §

Maatilojen investointituki

Rakennepolitiikkalain 4, 6 ja 7 §:ssä tarkoi-
tettua investointitukea koskeva hakemus on
toimitettava sille maaseutuelinkeinopiirille, jon-
ka toimialueella investoinnin kohteena olevan
maatilan talouskeskus sijaitsee.

Tukihakemuksesta, joka koskee valtionlai-
naa tai korkotukea, on ennen hakemuksen

toimittamista maaseutuelinkeinopiirille hankit-
tava luottolaitoksen lausunto. Tukihakemuk-
sessa tarkoitettua lainaa ei saa myöntää ennen
kuin maaseutuelinkeinopiiri on antanut pää-
töksen hakemukseen.

Investointituen myöntää maaseutuelinkeino-
piiri. Se myös maksaa tuen, joka myönnetään
avustuksena.

Korkotuen maksaa luottolaitoksen hake-
muksesta maa- ja metsätalousministeriön tieto-
palvelukeskus. Maa- ja metsätalousministeriö
päättää maatilatalouden kehittämisrahaston
varojen osoittamisesta luottolaitosten käyttöön
ja tarvittavista velkakirjajärjestelyistä.

4 §

Nuorten viljelijöiden käynnistystuki

Rakennepolitiikkalain 5 §:ssä tarkoitettua
nuorten viljelijöiden käynnistystukea koskeva
hakemus on toimitettava sille maaseutuelinkei-
nopiirille, jonka toimialueella sijaitsevalla maa-
tilalla tilanpito aloitetaan.

Käynnistystuen myöntää maaseutuelinkeino-
piiri. Se myös maksaa avustuksena myönnettä-
vän käynnistystuen.

Mitä 3 §:n 2 ja 4 momentissa säädetään,
koskee myös nuorten viljelijöiden käynnistys-
tukea.

5 §

Kirjanpitoavustus

Rakennepolitiikkalain 9 §:ssä tarkoitettua
kirjanpitoavustusta koskeva avustushakemus
on toimitettava sille maaseutuelinkeinopiirille,
jonka toimialueella sijaitsevan maatilan tai
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yrityksen kirjanpidon aloittamista varten avus-
tusta haetaan.

Maaseutuelinkeinopiiri myöntää ja maksaa
avustuksen.

6 §

Yhteenliittymän käynnistysavustus

Rakennepolitiikkalain 10 §:ssä tarkoitetun
yhteenliittymän käynnistysavustusta koskeva
hakemus on toimitettava sille maaseutuelinkei-
nopiirille, jonka toimialueella pääosa yhteenliit-
tymän maatiloista sijaitsee.

Maaseutuelinkeinopiiri myöntää ja maksaa
avustuksen.

7 §

Neuvontapalvelujen tuki

Rakennepolitiikkalain 11 §:n 1 momentissa
tarkoitettua avustusta koskeva hakemus on
toimitettava sille maaseutuelinkeinopiirille, jon-
ka toimialueella neuvontapalveluja tarjoavan
yhdistyksen, yhtiön tai osuuskunnan kotipaik-
ka on tai jonka toimialueella 11 §:n 2 momen-
tissa tarkoitetun tuen hakijan maatilan talous-
keskus sijaitsee.

Maaseutuelinkeinopiiri myöntää ja maksaa
avustuksen.

8 §

Tuki pysyvän luonnonhaitan korvaamiseksi

Rakennepolitiikkalain 13 §:ssä tarkoitettuun
pysyvän luonnonhaitan korvaamista koskevan
tuen hakemiseen ja tukea koskevaan valvon-
taan sovelletaan, mitä tiettyjä yhteisön tukijär-
jestelmiä koskevasta yhdennetystä hallinto- ja
valvontajärjestelmästä annetussa neuvoston
asetuksessa (ETY) N:o 3508/92 ja sen nojalla
annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o
3887/92 säädetään.

Pysyvän luonnonhaitan korvaamista koske-
van tuen myöntämistä koskevan päätöksen
tekee sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomai-
nen, jonka toimialueella maatilan talouskeskus
sijaitsee.

Maaseutuelinkeinopiirin tehtävänä on huo-
lehtia pysyvän luonnonhaitan korvaamista kos-
kevan tuen saamiselle asetettujen edellytysten
täyttymisen valvonnasta.

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelu-
keskus maksaa pysyvän luonnonhaitan korvaa-
mista koskevan tuen.

9 §

Maatalouden ympäristötuki

Rakennepolitiikkalain 14 §:ssä tarkoitetun
maatalouden ympäristötuen perustuen myöntä-
mistä koskevan päätöksen tekee sen kunnan
maaseutuelinkeinoviranomainen, jonka toimi-
alueella maatilan talouskeskus sijaitsee, ja maa-
talouden ympäristötuen erityistuen myöntämis-
tä koskevan päätöksen tekee se maaseutuelin-
keinopiiri, jonka toimialueella maatilan talous-
keskus sijaitsee.

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelu-
keskus maksaa maatalouden ympäristötuen pe-
rustuen ja erityistuen.

10 §

Maatalouden ympäristötuen erityistuen
suunnitelmiin perustuvat sopimukset

Maatalouden ympäristötuen erityistukea
koskevan sopimuksen on perustuttava suunni-
telmaan erikseen valtioneuvoston päätöksellä
määrättävissä tapauksissa. Ennen suunnitel-
maan perustuvan sopimuksen tekemistä maa-
seutuelinkeinopiirin on pyydettävä asiasta lau-
sunto alueelliselta ympäristökeskukselta. Sopi-
musta tehdessään maaseutuelinkeinopiiri voi
poiketa alueellisen ympäristökeskuksen lausun-
nosta vain erittäin perustellusta syystä.

11 §

Maatalouden ympäristötuen valvonta

Maaseutuelinkeinopiirin tehtävänä on huo-
lehtia maatalouden ympäristötuen perustuen
saamiselle asetettujen edellytysten täyttymisen
sekä maatalouden ympäristötuen erityistukea
koskevien sopimusten noudattamisen valvon-
nasta.

Silloin kun on kyseessä suunnitelmaan pe-
rustuva sopimus, alueellinen ympäristökeskus
voi maaseutuelinkeinopiirin kanssa erikseen so-
vittaessa osallistua sopimustilalla tehtävään eri-
tyistukea koskevaan tarkastukseen tai suorittaa
kyseisen tarkastuksen maaseutuelinkeinopiirin
puolesta.

Alueellinen ympäristökeskus voi suorituttaa
valtuuttamillaan henkilöillä rakennepolitiikka-
lain 34 §:ssä tarkoitetun tarkastuksen silloin,
kun on kyse edellä 10 §:ssä tarkoitetun suunni-
telmaan perustuvan sopimuksen toimenpiteiden
toteuttamisesta edellyttäen, että on perusteltua
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aihetta epäillä laiminlyöntiä tai säännösten ja
määräysten muuta rikkomista.

12 §
Metsityksen tuki

Rakennepolitiikkalain 15 §:ssä tarkoitettua
metsityksen tukea koskeva hakemus on toimi-
tettava sen kunnan maaseutuelinkeinoviran-
omaiselle, jonka toimialueella tilan talouskes-
kus sijaitsee. Jos tilalla ei ole talouskeskusta,
hakemus on toimitettava sen kunnan maaseu-
tuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella metsi-
tettävä pelto sijaitsee. Kunnan maaseutuelin-
keinoviranomaisen on lähetettävä hakemus ja
lausuntonsa hakemuksesta edelleen toimi-
alueensa metsälautakunnalle.

Metsityksen tuen myöntämistä koskevan
päätöksen tekee asianomainen maaseutuelin-
keinopiiri.

Maaseutuelinkeinopiirin tehtävänä on huo-
lehtia metsityksen tuen saamiselle asetettujen
edellytysten täyttymisen valvonnasta.

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelu-
keskus maksaa metsityksen tuen.

13 §
Avustus ammattitaidon edistämiseksi

Hakemus, joka koskee rakennepolitiikkalain
17 §:ssä tarkoitettua ammattitaidon edistämi-
seksi myönnettävää avustusta, on toimitettava
sille maaseutuelinkeinopiirille, jonka toimi-
alueella hakijan kotipaikka on.

Maaseutuelinkeinopiiri myöntää ja maksaa
avustuksen.

3 luku
Maa- ja metsätaloustuotteiden jalostuksen

ja markkinoinnin tuki

14 §
Kauppa- ja teollisuusministeriön tehtävät

Rakennepolitiikkalain 19 §:ssa tarkoitetun
tuen myöntäminen kuuluu kauppa- ja teolli-
suusministeriön hallinnonalan toimivaltaan lu-
kuun ottamatta yrityksiä ja yhteisöjä, jotka
toimivat jäljempänä 15 §:ssä mainituilla toimi-
aloilla.

15 §
Maa- ja metsätalousministeriön tehtävät

Maa- ja metsätalousministeriön hallin-

nonalan toimivaltaan kuuluu tuen myöntämi-
nen porotaloustuotteiden jalostukseen ja mark-
kinointiin.

16 §

Tuen hakeminen ja myöntäminen maa- ja
metsätalousministeriön hallinnonalalla

Edellä 15 §:n nojalla maa- ja metsätalousmi-
nisteriön hallinnonalalle kuuluvaa toimintaa
koskeva tukihakemus on toimitettava sille
maaseutuelinkeinopiirille, jonka toimialueella
yrityksellä tai yhteisöllä on kotipaikka.

Maa- ja metsätalousministeriö myöntää
avustuksen. Sen maksaa maa- ja metsätalous-
ministeriön tietopalvelukeskus. Mikäli hank-
keen hyväksyttävät kustannukset eivät ylitä
maa- ja metsätalousministeriön määräämää
enimmäismäärää, tuen myöntää ja maksaa
kuitenkin maaseutuelinkeinopiiri.

Mitä 3 §:n 2 ja 4 momentissa säädetään,
koskee myös 15 §:ssä tarkoitettua tukea.

4 luku

Tuottajajärjestöt

17 §

Tuottajajärjestöjen tuen hakeminen
ja myöntäminen

Sekä rakennepolitiikkalain 24 §:ssä tarkoite-
tun puutarhatuottajajärjestön että 25 §:ssä tar-
koitetun muun tuottajajärjestön tunnustamista
ja käynnistysavustusta koskeva hakemus on
toimitettava sille maaseutuelinkeinopiirille, jon-
ka toimialueella järjestön kotipaikka on. Maa-
seutuelinkeinopiirin on toimitettava hakemus
maa- ja metsätalousministeriölle.

Tunnustamisesta päättää ja avustuksen
myöntää maa- ja metsätalousministeriö. Avus-
tuksen maksaa maa- ja metsätalousministeriön
tietopalvelukeskus.

5 luku

Ohjelmat ja ohjelmaperusteinen tuki

18 §

Ohjelmaperusteinen tuen hakeminen
ja myöntäminen

Euroopan maatalouden tuki- ja ohjausrahas-
ton ohjausosaston varoista rahoitettavaa toi-

2959N:o 1259



menpidettä tai hanketta koskeva avustushake-
mus on jätettävä sille maaseutuelinkeinopiirille,
jonka toimialueella hanke pääasiallisesti toteu-
tetaan. Ympäristönsuojelua koskevissa asioissa
maaseutuelinkeinopiirin on pyydettävä alueelli-
sen ympäristökeskuksen lausunto ennen avus-
tuksen myöntämistä. Maaseutuelinkeinopiirin
on toimitettava hakemus lausuntoineen maa- ja
metsätalousministeriölle.

Maa- ja metsätalousministeriö myöntää
avustuksen. Sen maksaa maa- ja metsätalous-
ministeriön tietopalvelukeskus. Mikäli hank-
keen hyväksyttävät kustannukset eivät ylitä
maa- ja metsätalousministeriön määräämää
enimmäismäärää, tuen myöntää ja maksaa
kuitenkin maaseutuelinkeinopiiri.

Jos kysymys kuitenkin on rakennerahastojen
päämääristä ja tehokkuudesta ja niiden toimin-
nan yhteensovittamisesta keskenään sekä Eu-
roopan investointipankin toiminnan ja muiden
rahoitusvälineiden kanssa annetun neuvoston
asetuksen (ETY) N:o 2052/88, sellaisena kuin
se on viimeksi muutettu asetuksella (ETY) N:o
3193/94, 1 artiklan 1 kohdan 5 a alakohdan
toimeenpanoon liittyvistä ohjelmaan sisältyvis-
tä toimenpiteistä, tuen hakemisessa, myöntämi-
sessä ja maksamisessa menetellään siten kuin
3—7 ja 13—17 §:ssä säädetään.

6 luku

Muu toimivalta

19 §

Tuen hoitaminen

Viranomainen, joka 2—7, 13, 16, 17 tai
18 §:n nojalla on hyväksynyt kehittämissuunni-
telman tai myöntänyt tuen, päättää myös ke-
hittämissuunnitelman tai tukiehtojen muutta-
misesta sekä tuen pysyttämisestä, lakkauttami-
sesta, takaisinperimisestä tai muusta yksittäistä
tuensaajaa koskevasta asiasta.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun tuen myön-
tänyt viranomainen antaa myös rakennepoli-
tiikkalain 45 §:ssä tarkoitetun ennakkotiedon.

20 §

Eräät lainoja koskevat toimenpiteet

Luottolaitos ja lainansaaja eivät saa sopia
valtionlainan tai korkotukilainan ehtojen
muuttamisesta ilman maaseutuelinkeinopiirin
lupaa. Korkotukilainan koron määrää tai kor-

koperustetta koskevan ehdon muuttamiseen ei
lupaa kuitenkaan tarvita, jos on todennäköistä,
ettei sopimus johda valtion korkotukimenojen
määrän tai ajoittumisen olennaiseen muuttumi-
seen. Edellä sanotun estämättä korkotukilainan
ehtoja saa muuttaa sen jälkeen, kun lainalle ei
enää makseta korkohyvitystä eikä se ole mui-
denkaan tukitoimien kohteena.

Maaseutuelinkeinopiirin on annettava asias-
ta lausunto ennen kuin luottolaitos saa siirtää
rakennepolitiikkalain 8 §:ssä tarkoitetun lainan
uuden omistajan vastattavaksi.

Milloin kysymys on tilapäisen maksuhelpo-
tuksen myöntämisestä, menetellään maaseu-
tuelinkeinoasetuksen (806/93) 51 §:n 3 momen-
tissa säädetyllä tavalla.

21 §

Lainan irtisanominen

Maaseutuelinkeinopiiri voi määrätä luotto-
laitoksen irtisanomaan valtionlainan rakenne-
politiikkalain 41 §:ssä tai sanotun pykälän koh-
dan nojalla annetussa valtioneuvoston päätök-
sessä määrätyissä tapauksissa tai milloin tuen
myöntämisen ehtoa ei ole noudatettu. Maaseu-
tuelinkeinopiirin oikeus määrätä laina irtisa-
nottavaksi ei kuitenkaan rajoita luottolaitoksen
oikeutta irtisanoa luotto maksuviivästyksen ta-
kia tai sen johdosta, että vakuuden arvo on
alentunut.

Maaseutuelinkeinopiirin oikeus määrätä val-
tionlaina irtisanottavaksi ei vaikuta luottolai-
toksen velvollisuuteen huolehtia lainasta ja sen
vakuuksista maaseutuelinkeinolain 27 §:ssä sää-
detyin tavoin.

Jollei 1 momentista, rakennepolitiikkalaista,
rakennepolitiikkalain nojalla annetuista valtio-
neuvoston päätöksistä tai rahoitustuen myön-
tämistä koskevasta päätöksestä muuta johdu,
luottolaitoksen oikeudesta päättää luoton irti-
sanomisesta on voimassa, mitä siitä erikseen
säädetään tai sovitaan.

22 §

Tuen valvonta

Jollei rakennepolitiikkalain 33—38 §:stä tai
edellä 8 ja 11 §:ssä säädetystä muuta johdu,
tuen myöntäneen viranomaisen velvollisuutena
on valvoa, että tuen myöntämisen ja maksami-
sen edellytykset ovat olleet olemassa ja että
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tuen myöntämisen ja maksamisen ehtoja nou-
datetaan.

23 §

Toimivalta Euroopan yhteisöltä saatavan
tukiosuuden hakemisessa ja maksamisessa

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelu-
keskus hakee ja tulouttaa Euroopan yhteisön
maksuosuudet niistä rakennepolitiikkalaissa
tarkoitetuista tuista, jotka valtio maksaa tai on
maksanut asianomaiseen tarkoitukseen osoite-
tuista tukivaroistaan ja joista Euroopan yhtei-
sön osuus korvataan valtiolle Euroopan maa-
talouden tuki- ja ohjausrahastosta.

Hakemista varten kauppa- ja teollisuusminis-
teriö antaa maa- ja metsätalousministeriön
tietopalvelukeskukselle ne tiedot, jotka asian-
omaista toimenpidettä koskevissa yhteisön sää-
döksissä edellytetään kyseisessä yhteydessä an-
nettaviksi.

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelu-
keskus antaa Euroopan yhteisöjen komissiolle
sekä kauppa- ja teollisuusministeriöltä että
maaseutuelinkeinopiireiltä saamiensa tietojen
perusteella tuen myöntämistä ja maksamisesta
Suomelle aiheutuneita kustannuksia koskevat
todistukset.

24 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä mar-
raskuuta 1995.

Tällä asetuksella kumotaan maa- ja metsä-
talouden rakennepoliittisista toimenpiteistä 28
päivänä huhtikuuta 1995 annettu asetus
(749/95).

Helsingissä 3 päivänä marraskuuta 1995

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilä
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A s e t u s

N:o 1260

teknologian kehittämiskeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 3 päivänä marraskuuta 1995

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä
muutetaan teknologian kehittämiskeskuksesta 28 päivänä toukokuuta 1993 annetun asetuk-

sen (467/93) 2 §:n 3 momentti, 5 §, 9 §, 10 §:n 2 momentti, 11 §:n 2 momentti, 12 §:n
1 momentti, 13 §:n 1 momentin 2 kohta ja 14 §,

näistä 11 §:n 2 momentti ja 13 §:n 1 momentin 2 kohta sellaisina kuin ne ovat 31 päivänä
tammikuuta 1995 annetussa asetuksessa (134/95), seuraavasti:

Organisaatio ja henkilöstö

2 §
— — — — — — — — — — — — — —

Kehittämiskeskuksessa on pääjohtajan li-
säksi ylijohtaja, kehitysjohtaja, hallintojohta-
ja ja teknologiajohtajia sekä muita virkamie-
hiä ja työsopimussuhteista henkilöstöä.
— — — — — — — — — — — — — —

Asioiden käsittely

5 §
Kehittämiskeskukselle kuuluvat asiat rat-

kaisee johtokunta, pääjohtaja tai, sen mu-
kaan kuin työjärjestyksessä tai taloussään-
nössä määrätään, muu virkamies. Johtokun-
nassa käsiteltävät asiat ratkaistaan esittelystä.
Työjärjestyksessä määrätään, mitkä muut
asiat ratkaistaan esittelystä.

9 §
Pääjohtaja antaa työjärjestyksessä tai eril-

lismääräyksillä sen mukaan kuin työjärjes-
tyksessä erikseen määrätään tarkemmat mää-
räykset kehittämiskeskuksen sisäisestä työn-
jaosta ja hallinnon järjestämisestä.

Kehittämiskeskuksen muun toimintayksi-
kön työjärjestyksen vahvistaa sen päällikkö.

Kelpoisuusvaatimukset

10 §
— — — — — — — — — — — — — —

Lisäksi vaaditaan pääjohtajalta, ylijohtajalta,
kehitysjohtajalta, hallintojohtajalta ja
teknologiajohtajalta virkaan soveltuva ylem-
pi korkeakoulututkinto, hyvä perehtyneisyys
virkaan kuuluviin tehtäviin ja hyvä johtamis-
taito.

Henkilöstön ottaminen, virkavapaudet ja
sijaisuudet

11 §
— — — — — — — — — — — — — —

Ylijohtajan ja kehitysjohtajan nimittää joh-
tokunta pääjohtajan esityksestä.

12 §
Muihin kuin 11 §:ssä tarkoitettuihin vir-

koihin nimittää pääjohtaja, jollei työjärjes-
tyksessä toisin määrätä. Työsopimussuhtei-
sen henkilöstön ottamisesta määrätään työ-
järjestyksessä.
— — — — — — — — — — — — — —

13 §
Virkavapauden myöntää:

— — — — — — — — — — — — — —

2962



2) ylijohtajalle ja kehitysjohtajalle enintään
vuodeksi pääjohtaja ja yli vuodeksi johto-
kunta; sekä
— — — — — — — — — — — — — —

14 §
Pääjohtajan sijaisena toimii ylijohtaja ja

hänenkin estyneenä ollessa kehitysjohtaja.
Pääjohtaja määrää ylijohtajan, kehitysjoh-

tajan, hallintojohtajan ja teknologialinjan

päällikkönä toimivan teknologiajohtajan si-
jaisen.

Alueyksikön päällikön sijaisen määrää ke-
hitysjohtaja ja teollisuussihteeriyksikön pääl-
likön sijaisen ylijohtaja.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä jou-
lukuuta 1995.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin.

Helsingissä 3 päivänä marraskuuta 1995

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Kauppa- ja teollisuusministeri Antti Kalliomäki
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Valtioneuvoston päätös

N:o 1261

puutarhatalouden korkotukilainojen yleisistä ehdoista

Annettu Helsingissä 2 päivänä marraskuuta 1995

Valtioneuvosto on maa- ja metsätalousministeriön esittelystä luottolaitosten varoista myön-
nettävistä eräistä korkotukilainoista 23 päivänä joulukuuta 1977 annetun lain (1015/77) 5 §:n
nojalla päättänyt:

1 §

Tuettavat lainat

Luottolaitosten varoista myönnettävistä
korkotukilainoista annetun lain (jäljempänä
korkotukilainalaki) 2 §:n 14 kohdassa tarkoi-
tetuksi korkotukilainaksi voidaan hyväksyä
laina,

1) joka on otettu puutarha- ja kasvi-
huonetuotannossa tarvittavaa investointia
varten mukaan lukien sellaisen koko yrityk-
sen osto, jolla rakennusinvestoinnin sijasta
on pääasiassa hankittu puutarha tai kasvi-
huone, ei kuitenkaan siltä osin, kuin samaan
kauppaan on sisältynyt maan ja asunnon
hankkimista;

2) joka on otettu käyttöpääomaksi tai ote-
taan käyttöpääomaksi suhdanteiden tasaami-
seksi;

3) jolla yhdistetään kaksi tai useampi 1 ja
2 kohdan mukaiseen tarkoitukseen otettu
laina yhdeksi uudeksi lainaksi; tai

4) jolla vakautetaan 1—3 kohdassa tarkoitet-
tu velkakirja-, vekseli- tai muu näihin rin-
nastettava lyhytaikainen luotto pitkäaikaisek-
si luotoksi

Pitkäaikaisena pidetään tätä päätöstä sovel-

lettaessa luottoa, jonka laina-aika on yli kak-
si vuotta.

2 §

Tukikelpoinen yritys

Korkotukilainan saajan tulee olla kasvi-
huonetuotantoa harjoittava yritys tai yritys,
joka viljelee avomaalla vihanneksia, hedel-
miä, marjoja, koristekasveja tai taimistotuot-
teita.

Korkotukilainan saajana voi myös olla yri-
tys, jonka toiminnasta 1 momentissa tarkoitet-
tu tuotanto muodostaa merkittävän osan.
Korkotukea ei kuitenkaan myönnetä yrityk-
selle, jonka myyntitulo puutarhatuotannosta
korkotukea koskevan hakemuksen vireille
tuloa edeltäneellä viimeksi päättyneellä tili-
kaudella on ollut alle 50 000 markkaa. Sel-
laisen yrityksen, jonka ensimmäinen tilikausi
ei ole vielä päättynyt tämän päätöksen voi-
maantullessa tai jonka toimintaa on olennai-
sesti laajennettu viimeisimmän tilikauden
päättymisen jälkeen, tilikauden tulot arvioi-
daan kuluvan tilikauden välitilinpäätöksen
perusteella.

Lisäksi korkotukilainan saajana voi olla

2964



kiinteistöyhtiö jäljempänä 3 §:n 1 momentin
4 kohdassa säädetyin edellytyksin.

Korkotukilainan kohteena voi olla vain
Suomessa harjoitettu 1 momentissa tarkoitet-
tu toiminta.

3 §

Tuen saaja

Korkotukilainan saajana voi olla
1) luonnollinen henkilö;
2) usea luonnollinen henkilö yhteisesti;
3) sellainen avoin yhtiö, kommandiittiyh-

tiö, osakeyhtiö tai osuuskunta, jonka pää-
asiallisena tarkoituksena on 2 §:n 1 momen-
tin mukaisen toiminnan harjoittaminen; tai

4) sellainen kommandiitti- tai osakeyhtiö,
jonka tarkoituksena on sen kiinteistön omis-
taminen, jossa tai jolla 2 §:n 1 momentissa
tarkoitettu yritys toimii ja jonka omistaa yksi
tai useampi luonnollinen henkilö tai 3 koh-
dassa tarkoitettu yhteisö edellyttäen, että
jokainen omistaja muuten täyttää korkotuen
myöntämisen edellytykset.

Tuen myöntämisen edellytyksenä avoimel-
le yhtiölle, kommandiittiyhtiölle tai osuus-
kunnalle on, että avoimen yhtiön yhtiömie-
het, kommandiittiyhtiön vastuunalaiset yhtiö-
miehet tai enemmistö osuuskunnan jäsenistä
itse harjoittaa tuettavaa elinkeinotoimintaa ja
että kommandiittiyhtiön osakkaat tai osuus-
kunnan jäsenet ovat luonnollisia henkilöitä.

Osakeyhtiön osalta edellytyksenä on, että
enemmistö osakeyhtiön äänivallasta joko
suoraan tai heidän hallitsemiensa yhtiöiden
kautta on sellaisilla luonnollisilla henkilöillä,
jotka itse harjoittavat tuettavaa elinkeinotoi-
mintaa ja että muukin osa osakeyhtiön ääni-
vallasta on luonnollisilla henkilöillä.

4 §

Tuen myöntämisen edellytykset

Korkotuen myöntämisen edellytyksenä on,
että yrityksellä voidaan katsoa korkotuen
myöntämisen jälkeen olevan edellytykset
kannattavaan toimintaan ja että tuen myöntä-
minen muutoinkin on tarkoituksenmukaista.

Korkotukea ei myönnetä yritykselle, jonka
2 §:n 1 momentissa tarkoitettua toimintaa
varten ottamien luottojen määrä 30 päivänä
huhtikuuta 1994 on ollut alle 100 000 mark-
kaa.

Käyttöpääomalainoista voidaan hyväksyä

korkotukilainoiksi enintään 30 prosenttia
yrityksen viimeisen tilikauden liikevaihdosta
tai, jos yritystoimintaa on merkittävästi laa-
jennettu viimeisen tilikauden jälkeen, kulu-
van tilikauden välitilinpäätöksen perusteella
arvioidusta koko tilikauden liikevaihdosta.

Korkotukea ei myönnetä sellaisille yhdis-
tettäville lainoille, joiden lainaehtoja yhdistä-
misessä lainakokonaisuutena heikennetään.

Ellei kysymys ole kokonaan uuden luoton
myöntämisestä tai olemassa olevan lainan ta-
kaisinmaksuajan olennaisesta pidentämisestä,
lainansaajalta ei saa vaatia korkotukilainaksi
hyväksymisen yhteydessä lisävakuuksia.

5 §
Tuettavien luottojen rajoitukset

Korkotukea ei myönnetä valtionlainalle
eikä lainoille, joille valtio jo ennestään mak-
saa korkotukea. Korkotukea ei myöskään
myönnetä lainalle, jonka korkoa on jo yri-
tyssaneerauksessa tai maaseutuelinkeinolain
mukaisessa vapaaehtoisessa velkajärjestelys-
sä alennettu, siltä osin kuin korkotuki johtai-
si lainansaajan maksaman koron alenemiseen
alle 2,5 prosentin.

Korkotukilainaksi voidaan hyväksyä
myös ulkomaan valuutan määräinen laina.

Maa- ja metsätalousministeriö ei voi hy-
väksyä lainaa korkotukilainaksi, jos lainan
kokonaiskorko poikkeaa korkotukilainalain 3
§:n 1 momentissa tarkoitetusta korosta.
Luottolaitos on velvollinen antamaan maa-
ja metsätalousministeriön pyytämän selvityk-
sen koron määräytymisestä.

6 §
Laina-aika ja korkotuki

Korkotukilainaksi hyväksyttävän uuden
lainan laina-aika voi olla enintään 12 vuotta.

Korkotukea maksetaan uudelle lainalle
viiden ensimmäisen lainavuoden ajan ja van-
halle lainalle viiden vuoden ajan lainan kor-
kotukilainaksi muuttamisesta lukien.

Valtion maksaman korkotuen suuruus on
4 prosenttiyksikköä luottolaitoksen perimästä
korosta. Luottolaitos voi kuitenkin vähentää
lainansaajan korkotuesta korkotukilainojen
myöntämisestä ja hoitamisesta aiheutuvina
ylimääräisinä kustannuksina enintään 0,1
prosenttia lainan kulloinkin jäljellä olevasta
määrästä.

Korkotukea ei makseta ulkomaan valuu-
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tan määräisestä luotosta valuuttakurssien
muutoksen aiheuttamien lisäkustannusten
osalta. Korkotukea ei myöskään makseta
erääntyneen pääoman osalta erääntymisen
jälkeiseltä ajalta.

7 §

Korkotukilainojen määrä

Korkotukilainoiksi voidaan vuonna 1995
hyväksyä enintään 1 000 000 000 markan
määrästä lainoja. Mikäli luottoja ei vuonna
1995 jätettyjen hakemusten perusteella ehdi-
tä myöntää kyseisenä vuonna, voidaan laina
myöntää vuonna 1996 valtion talousarvioon
otetun myöntövaltuuden rajoissa.

Kasvihuonetuotantoa ja avomaaviljelyä
varten otettuja lainoja hyväksytään korkotu-
kilainoiksi näiden liikevaihdon suhteessa
siten kuin maa- ja metsätalousministeriö
erikseen tarkemmin määrää.

Mikäli korkotukikelpoisia lainoja vuonna
1995 on enemmän kuin 1 momentissa mai-
nittu määrä, vähennetään korkotuettua laina-
osuutta samassa suhteessa kaikilta korkotuki-
lainoiksi hyväksytyiltä lainoilta.

8 §

Korkotuen hakeminen

Lainan hyväksymistä korkotukilainaksi on
haettava maa- ja metsätalousministeriön
määräämin tavoin viimeistään 30 päivänä
marraskuuta 1995 siltä maaseutuelinkeinopii-
riltä, jonka alueella yritys pääasiassa toimii
tai jonka alueelta käsin sen toimintaa johde-
taan.

Hakemus on tehtävä maa- ja metsätalous-
ministeriön hyväksymällä lomakkeella ja
siihen on liitettävä maa- ja metsätalousmi-
nisteriön määräämät selvitykset.

Ennen hakemuksen toimittamista maaseu-
tuelinkeinopiirille siitä on hankittava niiden
luottolaitosten lausunto, joiden kautta myön-
nettyjä tai myönnettäviä luottoja hakemus
koskee. Erityisestä syystä hakemus voidaan
toimittaa maaseutuelinkeinopiirille jo ennen
lausunnon hankkimista.

Ellei maaseutuelinkeinopiiri ole itse toimi-
valtainen ratkaisemaan korkotukihakemusta,
sen on toimitettava hakemus oman lausun-
tonsa kera maa- ja metsätalousministeriölle.

9 §

Korkotukilainan erääntyminen

Edellä 1 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa
tarkoitetut korkotukilainaksi muutettavat ole-
massa olevat luotot voidaan sopia kerran,
kahdesti tai neljä kertaa vuodessa eräänty-
viksi. Mainitun momentin 3 sekä 4 kohdassa
tarkoitetut uudet luotot on sovittava edellä
mainituin tavoin erääntyviksi.

Maa- ja metsätalousministeriö voi hyväk-
syä valuuttamääräisen lainan korkotuki-
lainaksi silloin, kun lainan pääoma erään-
tyy yhdessä tai muutoin edellä mainittua
harvemmissa erissä takaisin maksettavaksi.

Laina maksetaan takaisin yhtä suurin ly-
hennyserin sen mukaisesti kuin eräpäivistä
on 1 momentin mukaisesti sovittu, kuitenkin
niin että lainan ensimmäinen lyhennys on
maksettava viimeistään vuoden kuluessa siitä
eräpäivästä, joka ensiksi seuraa lainan tai
sen ensimmäisen erän nostamista taikka lai-
nan korkotukilainaksi muuttamista, ellei lai-
nalle ole hyväksymispäätöksessä myönnetty
lyhennyksen lykkäystä. Laina voidaan mak-
saa takaisin myös siten, että lyhennys ja kor-
ko yhdessä muodostavat koko laina-ajan
yhtä suuret maksut.

Riippumatta eräpäivien välillä suoritettavi-
en erien suuruudesta lainasta on aina suori-
tettava kultakin korkojaksolta korko.

10 §

Lyhennyksen lykkäys

Korkotukilainaksi hyväksytty laina voi olla
lyhennyksistä vapaa enintään kahden vuoden
ajan. Lyhennyksistä vapaa aika voi alkaa
heti lainan hyväksymisestä korkotukilainaksi
tai lyhennysvapaus voidaan hyväksyä myö-
hemmin laina-aikana. Mikäli lyhennysva-
pautta haetaan sinä aikana, jona valtio mak-
saa korkotukea, hakemus on tarkastettava
siten, kuin maaseutuelinkeinolain 31 §:n 2
momentissa säädetään.

Lykkäys voidaan myöntää joko laina-aikaa
pidentäen tai laina-aikaa muuttamatta mak-
settavia lyhennyksiä tarkistaen.

11 §

Lainaehdot

Ellei edellä toisin säädetä, lainansaaja ja
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luottolaitos voivat sopia korkotukilainaksi
hyväksyttävän lainan ehdoista.

12 §

Korkotukipäätös

Lainan korkotukilainaksi hyväksymistä
koskeva päätös on liitettävä luottoasiakirjoi-
hin velkakirjaehdoksi.

13 §

Lainan nostaminen tai muuttaminen

Uusi korkotukilaina on nostettava kerralla
kuuden kuukauden kuluessa korkotukipää-
töksen antamisesta. Samaa määräaikaa nou-
dattaen on vanha laina muutettava korkotu-
kilainaksi. Lainan saajan on annettava
luottolaitokselle lainan nostamista varten maa-
ja metsätalousministeriön määräämät selvi-
tykset.

Lainasta, jonka laina-aika ei merkittävästi
pitene, ei saa periä luotonvarausprovisiota
tai muutakaan sitä vastaavaa maksua.

14 §

Korkotukilainan nostaminen tai
muuttaminen

Luottolaitoksen on lainaa korkotukilainaksi
muutettaessa tai uutta lainaa nostettaessa
valvottava, että laina nostetaan tai muutetaan
sellaiseen tarkoitukseen, johon korkotuki on
myönnetty.

Laina hyväksytään korkotukilainaksi vain
edellytyksellä, että maa- ja metsätalousmi-
nisteriöllä, maaseutuelinkeinopiirillä taikka
niiden valtuuttamilla henkilöillä on oikeus
lainansaajan luona valvoa, että lainansaaja ja
käyttötarkoitus täyttävät ne ehdot, joilla lai-
na on myönnetty.

Korkotuki myönnetään vain ehdolla, että
maa- ja metsätalousministeriön valtuuttamil-
la henkilöillä on oikeus tarkastaa luottolai-
toksessa, että korkotuki on kohdennettu,
uusi luotto nostettu ja laina hoidettu asian-
mukaisesti.

15 §

Korkohyvityksen hakeminen

Luottolaitoksen on haettava korkohyvitystä
erikseen kultakin korkokaudelta maa- ja
metsätalousministeriön tietopalvelukeskuk-

selta. Korkohyvityksen maksamista koske-
vaan hakemukseen on sisällytettävä niiden
laskemista varten tarpeelliset maa- ja metsä-
talousministeriön määräämät tiedot.

16 §

Korkotuen lakkauttaminen tai
takaisinperiminen

Sen lisäksi, mitä korkotukilainalain 8 §:ssä
säädetään, maaseutuelinkeinopiiri voi lak-
kauttaa korkotuen tai periä jo maksetun kor-
kotuen kokonaan tai osaksi takaisin lainan-
saajalta:

1) jos tuen saaja on korkotukiaikana
ilman pakottavaa syytä lopettanut tuen
myöntämisen perusteena olevan toimintansa
tai olennaisesti supistanut sitä tai ilman
maaseutuelinkeinopiirin suostumusta luo-
vuttanut tuen kohteena olevaa käyttöomai-
suutta taikka lainoitettua yritystä tai sen olen-
naista osaa koskeva vuokrasopimus
purkautuu korkotukiaikana;

2) jos luonnollisten henkilöiden harjoit-
taman lainoitetun yrityksen tai sen osan
omistusoikeus siirtyy toiselle muun kuin
perintöoikeudellisen saannon kautta taikka
yritystoimintaa harjoittavan lainoitetun
avoimen yhtiön, kommandiittiyhtiön,
osuuskunnan tai osakeyhtiön omistussuhteet
muuttuvat siten, ettei yritystä voida pitää
enää 3 §:n 2 momentin säännösten mukaan
tukemiskelpoisena;

3) jos lainoitetun yrityksen tuotantoraken-
nukset tai viljelykset ovat joutuneet lainan-
saajan toimenpiteiden tai laiminlyönnin joh-
dosta rappiolle, eikä rappiolle joutumisen
voida katsoa johtuneen vanhuudesta, sai-
raudesta tai muusta sen kaltaisesta syystä;
tai

4) jos lainan saaja kieltäytyy antamasta
lainan käytön valvontaa varten tarvittavia
tietoja luottolaitokselle tai maa- ja metsäta-
lousministeriölle, maaseutuelinkeinopiirille
taikka niiden määräämälle taikka estää suo-
rittamasta tässä päätöksessä edellytettyä val-
vontaa.

Jos korkotuen maksaminen lakkautetaan
lainoitetun omaisuuden omistusoikeuden
siirtymisen, vuokraoikeuden raukeamisen,
omaisuuden luovutuksen taikka toiminnan
lakkaamisen tai olennaisen supistamisen pe-
rusteella, maksetaan korkotuki omistusoikeu-
den siirtymispäivään taikka vuokrasopimuk-
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sen raukeamisen, omaisuuden luovutuksen
taikka toiminnan lakkaamisen tai olennaisen
supistumisen ajankohtaan saakka. Mainitun
ajankohdan jälkeiseltä ajalta maksetut korko-
hyvitykset peritään takaisin lainansaajalta.
Muissa tapauksissa korkotuki maksetaan
lakkauttamista koskevan päätöksen antamis-
päivään saakka.

Jos korkotuen takaisinperiminen perustuu
omaisuuden tai sen osan luovutukseen, yri-
tystä koskevan vuokrasopimuksen raukea-
miseen, yritysomaisuuden luovutukseen
taikka tuen kohteena olleen toiminnan lak-
kaamiseen tai olennaiseen supistamiseen,
peritään korkotukilainalain 8 §:ssä tarkoi-
tettu sakkokorko irtisanomisen perusteen
syntyhetkellä jäljellä olleelle lainamäärälle
omistusoikeuden siirtymisestä, vuokrasopi-
muksen raukeamisesta taikka toiminnan
lakkaamisesta tai olennaisesta supistumisesta
lukien. Muissa tapauksissa sakkokorko
peritään takaisinperimistä koskevan päätök-
sen antamispäivästä lukien.

17 §

Korkotukilainan irtisanominen

Luottolaitos voi irtisanoa korkotukilainan
osaksi tai kokonaan heti takaisin maksetta-
vaksi, jos korkotuen maksaminen lakkaute-
taan osaksi tai kokonaan.

Luottolaitoksen on maksettava liikaa pe-

rimänsä korkohyvitykset takaisin maa- ja
metsätalousministeriön tietopalvelukeskuk-
selle sekä suoritettava takaisin maksetta-
valle määrälle 16 prosentin mukaista vuo-
tuista viivästyskorkoa korkotuen nostami-
sesta lukien.

18 §

Korkotukilainan siirtäminen

Mikäli yritys, jota varten korkotukiluotto
on myönnetty, siirtyy toiselle, voidaan kor-
kotukilaina siirtää uuden omistajan vastatta-
vaksi, mikäli korkohyvityksen maksamisen
jatkaminen voidaan katsoa tarkoituksenmu-
kaiseksi ja luovutuksensaaja täyttää tässä
päätöksessä tarkoitetut korkotuen myöntämi-
sen edellytykset. Korkotukilainan siirtämisen
hyväksyy maaseutuelinkeinopiiri.

Mitä lainan siirtämisestä luottolaitoksesta
toiseen maaseutuelinkeinolain 31 §:n 4 mo-
mentissa säädetään, koskee myös tässä pää-
töksessä tarkoitettua korkotukilainaa.

19 §

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 15 päivänä
marraskuuta 1995.

Ennen päätöksen voimaantuloa maaseu-
tuelinkeinopiirille jätetyt korkotukihakemuk-
set otetaan huomioon.

Helsingissä 2 päivänä marraskuuta 1995

Maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilä

Nuorempi hallitussihteeri Katriina Pessa
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Valtioneuvoston päätös

N:o 1262

eräiden rahoituslaitosten myöntämien puutarhatalouden luottojen korkotuesta

Annettu Helsingissä 2 päivänä marraskuuta 1995

Valtioneuvosto on maa- ja metsätalousministeriön esittelystä päättänyt:

1 §
Mitä puutarhatalouden korkotukilainojen

yleisistä ehdoista annetussa valtioneuvoston
päätöksessä (1261/95) määrätään, koskee
myös soveltuvin osin Kera Oy:n myöntämiä
luottoja sekä Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal
Oy:n hallinnoimia Suomen Säästöpankki —
SSP Oy:n luottoja.

2 §
Korkotuen myöntämisen edellytyksenä on,

että valtion vuotuisessa talousarviossa on
tarvittava myöntövaltuus korkotukilainan
hyväksymiselle sekä määräraha korkotuen
maksamiseen.

3 §
Kera Oy:n ja Arsenal Oy:n 1 §:n mukaiset

luotot sisältyvät mainitussa pykälässä tarkoi-
tetun valtioneuvoston päätöksen 7 §:n 1 mo-
mentissa määrättyyn korkotukilainojen enim-
mäismäärään.

4 §
Sovellettaessa 1 §:ssä tarkoitetun valtio-

neuvoston päätöksen 5 §:n 1 momenttia Ke-
ra Oy:n myöntämiin luottoihin korkotukena
ei oteta huomioon valtion Kera Oy:lle mak-
samaa peruskorkotukea.

Valtion Kera Oy:n luotoille maksama lisä-
korkotuki vähennetään siitä korkotuesta, jo-
ka 1 momentissa mainitun päätöksen nojalla
voitaisiin luoton saajalle muutoin myöntää.
Luotonsaajan suostumuksella voidaan korko-
tuki myöntää myös siten, ettei lisäkorkotu-
kea makseta kyseisen luoton osalta sinä ai-
kana, jona korkotukea maksetaan edellä mai-
nitun päätöksen nojalla.

5 §
Tämä päätös tulee voimaan 15 päivänä

marraskuuta 1995.
Tätä päätöstä saa soveltaa niihin korkotu-

kihakemuksiin, jotka on jätetty maaseu-
tuelinkeinopiireille 1 §:ssä tarkoitetun pää-
töksen 8 §:n 1 momentissa määrättyyn ajan-
kohtaan mennessä.

Helsingissä 2 päivänä marraskuuta 1995

Maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilä

Nuorempi hallitussihteeri Katriina Pessa
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Verohallituksen päätös

N:o 1263

matkakuluvähennyksen määrästä vuodelta 1995 toimitettavassa verotuksessa

Annettu Helsingissä 20 päivänä lokakuuta 1995

Verohallitus on 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun tuloverolain (1535/92) 93 §:n 2 momentin
nojalla määrännyt, että asunnon ja työpaikan välisten matkakustannusten perusteella myönnet-
tävä vähennys lasketaan, silloin kun halvimpana kulkuneuvona pidetään muuta kuin julkista
kulkuneuvoa, seuraavasti:

1 §
Verovelvollisen käyttäessä asunnon ja työ-

paikan väliseen matkaan omistamaansa tai
hallitsemaansa kulkuneuvoa vähennyksen mää-
rät ovat:

auto 100 penniä kilometriltä
moottoripyörä 45 penniä kilometriltä
mopo 35 penniä kilometriltä
polkupyörä 320 markkaa vuodessa

2 §
Verovelvollisen käyttäessä työmatkaansa

työnantajan omistamaa tai hallitsemaa autoa
vähennyksen määrä on 85 penniä kilometriltä.

3 §
Verovelvollisen käyttäessä työmatkaansa

muuta kuin edellä 1 ja 2 §:ssä tarkoitettua
kulkuneuvoa vähennys myönnetään kustan-
nuksista esitetyn luotettavan selvityksen perus-
teella.

Helsingissä 20 päivänä lokakuuta 1995

Pääjohtaja Jukka Tammi

Ylitarkastaja Riitta Roos
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