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Lak i

N:o 942

eläkesäätiölain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2000

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 29 päivänä joulukuuta 1995 annetun eläkesäätiölain (1774/1995) 88 §:n 5

momentti, 11 luvun otsikko, 100 § ja 125 §:n 1 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 88 §:n
5 momentti laissa 1323/1997 ja 100 § osaksi viimeksi mainitussa laissa, sekä
lisätään lakiin siitä lailla 616/1997 kumotun 107 §:n tilalle uusi 107 § seuraavasti:

88 §
— — — — — — — — — — — — —
Ostettaessa B-eläkesäätiölle tai AB-eläke-

säätiön B-osastolle 78 §:n 1 momentissa
tarkoitetussa tilanteessa työntekijäin eläkelain
mukaisia eläkkeitä ja muita etuuksia vastaava
etuus 1 momentissa tarkoitetusta vakuutus-
laitoksesta 48 a §:ssä tarkoitettua toiminta-
pääomaa on siirrettävä vähintään 48 b §:n 1
momentissa tarkoitettua vakavaraisuusrajaa
vastaava määrä, kuitenkin enintään vakava-
raisuusrajan kaksinkertainen määrä, siten
kuin sosiaali- ja terveysministeriön asetuk-

sella tarkemmin säädetään. Ostettaessa etuus
100 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa tilanteis-
sa toimintapääomaa on siirrettävä vastaavasti
vakavaraisuusrajan kaksinkertainen määrä si-
ten kuin sosiaali- ja terveysministeriön ase-
tuksella tarkemmin säädetään. Samoin mene-
tellään vakuutustoiminnan osittaisen luovut-
tamisen yhteydessä. Tämän momentin sään-
nöksiä ei kuitenkaan sovelleta vakuutustoi-
minnan luovuttamiseen jakautumisessa, joka
tapahtuu 100 §:n mukaisesti.
— — — — — — — — — — — — —
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11 luku

Eläkesäätiön sulautuminen, jakautuminen
ja vakuutustoiminnan luovuttaminen

100 §
Eläkesäätiö (sulautuva eläkesäätiö) voi

Vakuutusvalvontaviraston suostumuksella
tehdä sopimuksen sulautumisesta toiseen elä-
kesäätiöön (vastaanottava eläkesäätiö) siten,
että sulautuvan eläkesäätiön vakuutustoimin-
ta, joka käsittää eläkevastuun, muut velat ja
varat, siirtyy ilman selvitysmenettelyä vas-
taanottavalle eläkesäätiölle. Eläkesäätiö (luo-
vuttava eläkesäätiö) voi niin ikään luovuttaa
Vakuutusvalvontaviraston suostumuksella
vakuutustoimintansa toiselle eläkesäätiölle,
vakuutuskassalain (1164/1992) mukaiselle
eläkekassalle tai vakuutusyhtiölle (vastaan-
ottava vakuutuslaitos), jolloin on otettava
huomioon, mitä 88 §:n 5 momentissa sääde-
tään toimintapääoman siirtämisestä. Elä-
kesäätiö (jakautuva eläkesäätiö) voi myös
Vakuutusvalvontaviraston suostumuksella ja-
kautua selvitysmenettelyittä luovuttamalla
vakuutustoimintansa tai sen osan perustetta-
valle eläkesäätiölle (vastaanottava eläkesää-
tiö) tai perustettaville eläkesäätiöille, jos
eläkesäätiössä työnantajana oleva osakeyhtiö
jakautuu osakeyhtiölain 14 a luvun 1 §:n
mukaisesti.
Jakautuminen voi tapahtua siten, että:
1) jakautuvan eläkesäätiön koko vakuutus-

toiminta sekä kaikki sen muut varat ja velat
siirtyvät kahdelle tai useammalle vastaanot-
tavalle tätä varten perustettavalle eläkesääti-
ölle ja jakautuva eläkesäätiö purkautuu; tai
2) osa vakuutustoiminnasta ja siihen liit-

tyvät varat ja velat siirtyvät yhdelle tai
useammalle tätä varten perustettavalle elä-
kesäätiölle.
Sulautumista koskeva sopimus (sulautu-

missopimus) sekä jakautumista koskeva so-
pimus (jakautumissopimus) on eläkesäätiöi-
hin kuuluvien työnantajien ja eläkesäätiöiden
hallitusten tai, jos eläkesäätiöillä on hallin-
toneuvosto, hallintoneuvoston hyväksyttävä.
Vakuutustoiminnan luovuttamista koskeva
sopimus on luovuttavaan eläkesäätiöön kuu-
luvan työnantajan ja luovuttavan eläkesäätiön
hallituksen tai, jos eläkesäätiöllä on hallinto-
neuvosto, hallintoneuvoston hyväksyttävä.

Jos vakuutustoiminnan luovuttaminen tapah-
tuu toiselle eläkesäätiölle, on vastaanottavaan
eläkesäätiöön kuuluvan työnantajan ja vas-
taanottavan eläkesäätiön hallituksen tai, jos
eläkesäätiöllä on hallintoneuvosto, hallinto-
neuvoston myös hyväksyttävä sopimus. Su-
lautumisesta, jakautumisesta ja vakuutustoi-
minnan luovuttamisesta voidaan päättää,
vaikka sulautuva, jakautuva tai luovuttava
eläkesäätiö on asetettu selvitystilaan. Luovu-
tettaessa vakuutustoiminnan osa on vastaa-
vasti noudatettava, mitä vakuutustoiminnan
luovuttamisesta säädetään.
Jos eläkesäätiö jakautuu 1 ja 2 momentissa

säädetyllä tavalla, voidaan siirtyvien varojen
osalta soveltaa kirjanpidossa poistamatta ole-
via arvoja.
Mitä 101—106 §:ssä säädetään eläkesää-

tiön sulautumisesta, on soveltuvin osin nou-
datettava myös eläkesäätiön jakautumiseen.
Tämän pykälän 1—5 momenttia sovelle-

taan myös jakautuvan työnantajan ollessa
jokin muu tuloverolain (1535/1992) 3 §:ssä
tarkoitettu kotimainen yhteisö kuin osakeyh-
tiö.

107 §
Sen lisäksi, mitä 100 §:n 5 momentissa

säädetään, jakautumissopimuksessa on oltava
1) selvitys jakautumisessa siirtyvän jakau-

tuvan eläkesäätiön vakuutustoiminnan varo-
jen ja velkojen jakamisesta kullekin jakautu-
miseen osallistuvalle eläkesäätiölle;
2) selvitys seikoista, joilla voi olla merki-

tystä vastaanottavalle eläkesäätiölle tulevan ja
jakautuvalle eläkesäätiölle jäävän omaisuu-
den arvioinnissa; sekä
3) selvitys siitä, että jakautumiseen osal-

listuvat eläkesäätiöt täyttävät jakautumisen
jälkeen 6 luvussa säädetyt eläkevastuun ka-
tetta sekä vakavaraisuutta koskevat vaatimuk-
set.
Jos jakautumisessa ilmaantuu varoja, joita

ei ole jaettu jakautumissopimuksessa, ne
kuuluvat jakautuvalle eläkesäätiölle ja vas-
taanottavalle eläkesäätiölle tai vastaanottavil-
le eläkesäätiöille niiden eläkevastuuosuuksien
mukaisessa suhteessa.
Jakautuva eläkesäätiö ja vastaanottava elä-

kesäätiö tai vastaanottavat eläkesäätiöt vas-
taavat yhteisvastuullisesti jakautuvan elä-
kesäätiön velasta, jota ei ole jaettu jakautu-
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missopimuksessa ja joka on syntynyt ennen
kuin jakautumisen täytäntöönpano on rekis-
teröity. Eläkesäätiön vastuun kokonaismäärä
on kuitenkin enintään sille jäävän tai siirtyvän
netto-omaisuuden arvo.

125 §
Jos työnantaja eroaa tai erotetaan yhteis-

eläkesäätiöstä, on kyseisen työnantajan elä-
kevastuu ja sen katteena olevat varat luovu-
tettava toiselle eläkesäätiölle, eläkekassalle
tai vakuutusyhtiölle noudattaen soveltuvin
osin 11 luvun säännöksiä. Sama koskee
työnantajaa, joka lopettaa sen toimintansa,
jonka piirissä eläkesäätiön toimintapiiriin
kuuluvat henkilöt toimivat, jollei Vakuutus-
valvontavirasto ole antanut 78 §:n 3 momen-

tissa tarkoitettua suostumusta eläkesäätiön
toiminnan jatkamiseen kyseisen työnantajan
osalta. Yhteiseläkesäätiö voi myös Vakuutus-
valvontaviraston suostumuksella jakautua sel-
vitysmenettelyittä luovuttamalla vakuutustoi-
mintansa kokonaan tai jonkin työnantajan tai
joidenkin työnantajien osalta perustettavalle
eläkesäätiölle tai perustettaville eläkesäätiöl-
le. Mitä 100 ja 107 §:ssä säädetään eläkesää-
tiön jakautumisesta, noudatetaan soveltuvin
osin myös yhteiseläkesäätiön jakautumiseen.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulu-
kuuta 2000.

Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2000

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Sosiaali- ja terveysministeri Maija Perho
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Lak i

N:o 943

vakuutuskassalain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2000

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 27 päivänä marraskuuta 1992 annetun vakuutuskassalain (1164/1992) 12 luvun

otsikko ja 142 § sekä
lisätään lakiin uusi 132 a § ja siitä lailla 615/1997 kumotun 140 §:n tilalle uusi 140 §

seuraavasti:

12 luku

Sulautuminen, vastuun siirtäminen ja
eläkekassan jakautuminen

132 a §
Eläkekassa (jakautuva eläkekassa) voi Va-

kuutusvalvontaviraston suostumuksella ja-
kautua selvitysmenettelyittä siirtämällä 132
§:n mukaisesti vastuunsa tai sen osan perus-
tettavalle eläkekassalle (vastaanottava eläke-
kassa) tai perustettaville eläkekassoille, jos
eläkekassassa osakkaana oleva osakeyhtiö
jakautuu osakeyhtiölain 14 a luvun 1 §:n
mukaisesti.
Jakautuminen voi tapahtua siten, että:
1) jakautuvan eläkekassan koko vastuu

sekä kaikki sen varat ja velat siirtyvät
kahdelle tai useammalle vastaanottavalle tätä
varten perustettavalle eläkekassalle ja jakau-
tuva eläkekassa purkautuu; tai
2) osa vastuusta ja siihen liittyvät varat ja

velat siirtyvät yhdelle tai useammalle tätä
varten perustettavalle eläkekassalle.
Jos eläkekassa jakautuu 1 ja 2 momentissa

säädetyllä tavalla, voidaan siirtyvien varojen
osalta soveltaa kirjanpidossa poistamatta ole-
via arvoja.
Tämän lain 132 §:n 2 ja 3 momenttia ei

sovelleta eläkekassan jakautumiseen.
Mitä 132 §:n 4—6 momentissa ja

133—139 §:ssä säädetään eläkekassan sulau-
tumisesta, on soveltuvin osin noudatettava
myös eläkekassan jakautumiseen.
Tämän pykälän 1—5 momenttia sovelle-

taan myös jakautuvan osakkaan ollessa jokin
muu tuloverolain (1535/1992) 3 §:ssä tarkoi-
tettu kotimainen yhteisö kuin osakeyhtiö.

140 §
Sen lisäksi, mitä 132 a §:n 5 momentissa

säädetään, jakautumissopimuksessa on oltava
1) selvitys jakautumisessa siirtyvän jakau-

tuvan eläkekassan vastuun varojen ja velkojen
jakamisesta kullekin jakautumiseen osallistu-
valle eläkekassalle;
2) selvitys seikoista, joilla voi olla merki-

tystä vastaanottavalle eläkekassalle tulevan ja
jakautuvalle eläkekassalle jäävän omaisuuden
arvioinnissa; sekä
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3) selvitys siitä, että jakautumiseen osal-
listuvat eläkekassat täyttävät jakautumisen
jälkeen 7 luvussa säädetyt vastuuvelan katetta
sekä vakavaraisuutta koskevat vaatimukset.
Jos jakautumisessa ilmaantuu varoja, joita

ei ole jaettu jakautumissopimuksessa, ne
kuuluvat jakautuvalle eläkekassalle ja vas-
taanottavalle eläkekassalle tai vastaanottaville
eläkekassoille niiden vastuuosuuksien mukai-
sessa suhteessa.
Jakautuva eläkekassa ja vastaanottava elä-

kekassa tai vastaanottavat eläkekassat vastaa-
vat yhteisvastuullisesti jakautuvan eläkekas-
san velasta, jota ei ole jaettu jakautumisso-
pimuksessa ja joka on syntynyt ennen kuin
jakautumisen täytäntöönpano on rekisteröity.

Eläkekassan vastuun kokonaismäärä on kui-
tenkin enintään sille jäävän tai siirtyvän
netto-omaisuuden arvo.

13 luku

Jakautuminen

142 §
Muu vakuutuskassa kuin eläkekassa voi

jakautua sen mukaisesti, mitä tässä luvussa
säädetään. Eläkekassan jakautumisesta sääde-
tään 132 a §:ssä.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulu-
kuuta 2000.

Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2000

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Sosiaali- ja terveysministeri Maija Perho
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Valtioneuvoston asetus

N:o 944

opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun asetuksen 8 ja 12 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 16 päivänä marraskuuta 2000

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä,
muutetaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 6 päivänä marraskuuta 1998 annetun

asetuksen (806/1998) 8 §:n 1 momentin 2 ja 5 kohta sekä 12 §:n 1 momentti, sellaisena kuin
niistä on 12 §:n 1 momentti osaksi asetuksissa 1005/1999 ja 521/2000, sekä
lisätään 8 §:n 1 momenttiin uusi 5 a kohta seuraavasti:

8 §

Ammatillisen koulutuksen yksikköhintojen
laskeminen

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta
annetun lain 19 §:ssä tarkoitetut ammatillisen
koulutuksen koulutusalakohtaiset yksikköhin-
nat ovat korkeammat kuin yksikköhinnat
muussa saman koulutusalan koulutuksessa
seuraavasti:
— — — — — — — — — — — — —
2) tekniikan ja liikenteen alalla maidonkä-

sittelyn perustutkintoon johtavassa koulutuk-
sessa sekä elintarvikealan perustutkintoon
johtavassa meijerialan koulutusohjelmassa ja
sitä vastaavassa aikaisemmassa koulutuksessa
35 prosenttia, merenkulkualan perustutkin-
toon johtavassa koulutuksessa 40 prosenttia,
logistiikan perustutkintoon johtavassa kulje-
tuspalvelujen koulutusohjelmassa ja lento-
koneasennuksen perustutkintoon johtavassa
koulutuksessa sekä niitä vastaavassa aikai-
semmassa koulutuksessa 50 prosenttia sekä
rakennusalan perustutkintoon johtavassa
maanrakennuskoneenkuljetuksen koulutusoh-
jelmassa 100 prosenttia;
— — — — — — — — — — — — —

5) kulttuurialalla musiikkialan ammatilli-
siin perustutkintoihin johtavassa koulutukses-
sa 25 prosenttia ja viestintäalan perustutkin-
toon johtavassa koulutuksessa 20 prosenttia;
5 a) kaupan ja hallinnon alalla tietojenkä-

sittelyn perustutkintoon (datanomi) johtavas-
sa koulutuksessa 20 prosenttia; sekä
— — — — — — — — — — — — —

12 §

Ammattikorkeakoulujen yksikköhintojen
laskeminen

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta
annetun lain 20 §:ssä tarkoitetut ammattikor-
keakoulujen tutkintokohtaiset yksikköhinnat
ovat korkeammat kuin yksikköhinnat muus-
sa samaan tutkintoon johtavassa koulutukses-
sa seuraavasti:
1) tekniikan ammattikorkeakoulututkin-

toon johtavassa palopäällystön koulutusohjel-
massa 140 prosenttia;
2) liiketalouden ammattikorkeakoulutut-

kintoon johtavassa tietojenkäsittelyn koulu-
tusohjelmassa 20 prosenttia;
3) matkailu- ja ravitsemisalan ammattikor-

keakoulututkintoon johtavassa hotelli- ja ra-
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vintola-alan liikkeenjohdon koulutusohjel-
massa 30 prosenttia;
4) sosiaali- ja terveysalan ammattikorkea-

koulututkintoon johtavissa hammastekniikan
ja suun terveydenhuollon koulutusohjelmissa
20 prosenttia; sekä
5) kulttuurialan ammattikorkeakoulututkin-

toon johtavissa esittävän taiteen ja tanssin-
opettajan koulutusohjelmissa 65 prosenttia,

musiikin koulutusohjelmissa 35 prosenttia
sekä kuvataiteen ja viestinnän koulutusohjel-
missa 20 prosenttia.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2001. Asetusta sovelletaan en-
simmäisen kerran määrättäessä yksikköhin-
toja vuodelle 2001.

Helsingissä 16 päivänä marraskuuta 2000

Opetusministeri Maija Rask

Vanhempi hallitussihteeri Tarja Lehtinen
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Valtioneuvoston asetus

N:o 945

maaseudun kehittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 16 päivänä marraskuuta 2000

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön
esittelystä,
muutetaan maaseudun kehittämisestä 21 päivänä kesäkuuta 2000 annetun valtioneuvoston

asetuksen (609/2000) 50 §:n 1 momentti, 52 §:n 1 momentti ja 2 momentin 4 kohta, 55 §:n
1 momentin 2 kohta, 58 § sekä 88 §:n 2 momentti, sellaisina kuin niistä on 52 §:n 1 momentti
ja 2 momentin 4 kohta, 55 §:n 1 momentin 2 kohta sekä 58 § asetuksessa 855/2000, ja
lisätään 28 §:ään uusi 3 momentti ja 52 §:n 2 momenttiin uusi 5 kohta, sellaisena kuin niistä

on 28 § osittain asetuksessa 855/2000 ja 52 § sanotussa asetuksessa, seuraavasti:

28 §

Vähämerkityksinen tuki

— — — — — — — — — — — — —
Jos 26 §:n 1 tai 2 momentin nojalla

myönnetään kansallisista varoista tukea maa-
tilalla toteutettavaan investointiin, joka liittyy
1 momentin mukaiseen toimintaan, tukea
voidaan myöntää enintään 100 000 euroa
noudattaen, mitä 2 momentissa säädetään.

50 §

Kehittämishanke

Tukea voidaan myöntää rahoituslain 10 §:n
1 momentin 3 ja 5 kohdassa sekä 13, 15 ja
16 §:ssä tarkoitetun kehittämishankkeen suun-
nittelu- ja selvitystyöhön sekä asiantuntija-
apuun, koulutukseen, investointeihin ja muu-
hun hankkeen toteuttamiseen liittyvään työ-
hön. Tuettavat investoinnit on sisällytettävä
kehittämishanketta koskevaan suunnitelmaan.

Tukea voidaan myöntää myös rahoituslain
14 §:ssä tarkoitetun paikallisen toimintaryh-
män vastaavaan toimintaan.
— — — — — — — — — — — — —

52 §

Tuettavat kehittämistoimenpiteet

Kehittämishankkeen tulee liittyä vähintään
yhteen EY:n maaseudun kehittämisasetuksen
9, 30 ja 33 artiklan mukaisista toimenpiteistä.
Tukea voidaan myöntää

— — — — — — — — — — — — —
4) sellaisiin koulutushankkeisiin, jotka

täyttävät EY:n maaseudun kehittämisasetuk-
sen 9 artiklassa tarkoitetut edellytykset;
5) muuta kuin 2 kohdassa tarkoitettua

elinkeinotoimintaan koskeviin, erityisesti pie-
niä yrityksiä hyödyttäviin kehittämishankkei-
siin, jos ne täyttävät koulutukseen myönnet-
tävää valtiontukea koskevien yhteisön puit-
teiden (98/C 334/10) mukaisesti sellaisen
toiminnan edellytykset, jota ei pidetä puittei-
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den 14 kohdan nojalla perustamissopimuksen
87 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuna valtion-
tukena.
— — — — — — — — — — — — —

55 §

Kehittämishankkeen hyväksyttävät
kustannukset

Kehittämishankkeen tukikelpoisiksi kus-
tannuksiksi voidaan hyväksyä:
— — — — — — — — — — — — —
2) sellaiset ylimääräiset toimintamenot,

jotka ovat aiheutuneet yhteisön käyttö- tai
vaihto-omaisuuden käyttämisestä taikka vas-
taavan palvelun hankkimisesta selvitys- ja
suunnittelutyön tekemiseen tai kehittämis-
hankkeen toteuttamiseen taikka kehittämis-
hanketta varten tehdyistä matkoista;
— — — — — — — — — — — — —

58 §

Teknisen avun hyväksyttävät kustannukset

Tukea tekniseen apuun voidaan myöntää
ohjelmien toteuttamisen kannalta tarpeellisiin
kustannuksiin siten, kuin neuvoston asetuksen
(EY) N:o 1260/1999 soveltamista koskevista
yksityiskohtaisista säännöistä rakennerahas-
toista yhteisrahoitettujen toimien tukikelpoi-
suuden osalta annetun komission asetuksen
(EY) N:o 1685/2000 11. säännössä säädetään.
EMOTR:n varoja ei saa käyttää työvoima-

ja elinkeinokeskuksen tai maa- ja metsätalo-
usministeriön

1) virkamiesten palkkoihin;
2) tavanomaisiin hallinnollisiin tehtäviin

osallistuvien työntekijöiden palkkoihin; tai
3) muihin kuin 1 tai 2 kohdassa tarkoitet-

tuihin hallinnollisiin menoihin.
Kansallisista varoista voidaan teknistä apua

käyttää alueellista maaseudun kehittämisoh-
jelmaa ja tavoite 1 -ohjelmaa toteutettaessa
ohjelmien toimeenpanoon osallistuvien mui-
den henkilöiden kuin vakinaisten virkamies-
ten palkoihin ja matkakustannuksiin.
Sen lisäksi, mitä 3 momentissa säädetään,

alueellista maaseudun kehittämisohjelmaa to-
teutettaessa sanottua teknistä apua voidaan
käyttää muihin 1 momentissa tarkoitettuihin
kustannuksiin.
Teknistä apua voidaan käyttää määräai-

kaisten, enintään kolmen vuoden pituisten
työ- tai virkasuhteiden palkkakustannuksiin.

88 §

Yritystoimintaan myönnetyn rakentamis-
avustuksen maksaminen

— — — — — — — — — — — — —
Osarahoitettuna myönnetyn avustuksen

maksamista haettaessa on lisäksi esitettävä
maksettavan avustuserän määrästä tositteita
rakentamisen kustannuksista.

Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä
marraskuuta 2000.
Tätä asetusta sovelletaan hakemuksiin, jot-

ka ovat tulleet vireille 3 päivänä huhtikuuta
2000 tai sen jälkeen.

Helsingissä 16 päivänä marraskuuta 2000

Maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilä

Maatalousneuvos Carl-Gustav Mikander
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Valtioneuvoston asetus

N:o 946

eräistä maaseudun kehittämiseen myönnettävistä lainoista annetun valtioneuvoston
asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 16 päivänä marraskuuta 2000

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön
esittelystä,
muutetaan eräistä maaseudun kehittämiseen myönnettävistä lainoista 21 päivänä syyskuuta

2000 annetun valtioneuvoston asetuksen (808/2000) 4 §:n 1 momentti ja 34 §:n 1 momentti
seuraavasti:

4 §

Lainaan liittyvää tukea koskeva tukipäätös

Työvoima- ja elinkeinokeskus päättää tuen
myöntämisen yhteydessä valtionlainojen
määrästä, laina-ajasta ja muista lainaehdoista.
Valtionlainaan liittyvä tuki myönnetään eh-
doin, että lainan vakuutena saa käyttää hen-
kilötakausta vain, jos kunkin takaajan vastuu
lainasta on enintään 6 000 euroa.
— — — — — — — — — — — — —

34 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä

syyskuuta 2000. Asetuksen 7—16, 18, 19,
22—27 § sekä 34 §:n 2 ja 3 momentti tulevat
kuitenkin voimaan 20 päivänä marraskuuta
2000. Lisäksi asetuksen 17 § tulee voimaan
valtioneuvoston asetuksella erikseen säädet-
tävänä ajankohtana.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä
marraskuuta 2000.
Tätä asetusta sovelletaan hakemuksiin, jot-

ka ovat tulleet vireille 3 päivänä huhtikuuta
2000 tai sen jälkeen.

Helsingissä 16 päivänä marraskuuta 2000

Maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilä

Vanhempi hallitussihteeri Katriina Pessa
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Maa- ja metsätalousministeriön asetus

N:o 947

maaseutuelinkeinojen rahoituslaissa tarkoitetuista luottolaitoksista ja keskusrahalaitoksista

Annettu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2000

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 12 päivänä maaliskuuta 1999
annetun maaseutuelinkeinojen rahoituslain (329/1999) 3 §:n 1 momentin 7 ja 8 kohdan sekä
64 §:n 3 momentin nojalla, sellaisina kun niistä 64 § 3 momentti on laissa 44/2000:

1 §
Maaseutuelinkeinojen rahoituslain (329/

1999) 3 §:n 1 momentin 7 kohdassa tarkoi-
tettuna luottolaitoksena pidetään myös Omai-
suudenhoitoyhtiö Arsenal-SSP Oy:tä.

2 §
Maaseutuelinkeinojen rahoituslain (329/

1999) 3 §:n 1 momentin 8 kohdassa tar-
koitettuja keskusrahalaitoksia ovat:
1) liikepankit, joiden kotipaikka on ja jotka

toimivat Euroopan unionin alueella;
2) Suomen Hypoteekkiyhdistys;
3) niiden osuuspankkien osalta, jotka ovat

Osuuspankkikeskus-OPK osuuskunnan jäse-
niä, sekä Okopankki Oyj:n osalta Osuuspank-
kien Keskuspankki Oyj;
4) niiden osuuspankkien osalta, jotka ovat

Paikallisosuuspankkiliiton jäseniä, Oy Sam-
link Ab siten kuin 5 kohdassa säädetään;
5) säästöpankkien, säästöpankkiosakeyhti-

öiden ja Suomen Hypoteekkiyhdistyksen
osalta Oy Samlink Ab, jonka tilinpitäjäpank-
kina toimii Aktia Säästöpankki Oyj;
6) Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal-SSP Oy,

kuitenkin muissa luottolaitoksissa hoidettava-
na olevien Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal-
SSP Oy:n luottojen osalta niiden luottolai-
tosten keskusrahalaitokset, joissa kysymyk-
sessä olevia luottoja hoidetaan ja

7) Euroopan unionin alueella toimivien
muiden hypoteekkiyhdistysten, säästöpank-
kien ja osuuspankkien osalta yhteisö, joka
toimii vastaavalla tavalla kuin 2—5 kohdassa
tarkoitetut yhteisöt ja jolla on tilinpitäjäpank-
ki siinä tapauksessa, ettei yhteisö itse toimi
tilinpitäjäpankkina.

3 §
Keskusrahalaitoksena voi toimia ainoas-

taan sellainen 2 §:ssä tarkoitettu yhteisö,
jonka tilinpito- ja tietojärjestelmät täyttävät
5 §:ssä säädetyt edellytykset siltä osin, kuin
kysymys on maaseutuelinkeinojen rahoitus-
lain nojalla myönnettävien lainavarojen ja
lainoihin perustuvien maksujen välittämisestä
sekä varojen ja tuen käyttöä koskevien
tietojen siirtämisestä valtion ja luottolaitoksen
välillä.
Jos luottolaitos toimii ilman keskusraha-

laitoksen välitystä maa- ja metsätalousminis-
teriöön ja maa- ja metsätalousministeriön
tietopalvelukeskukseen nähden, tulee sen
täyttää keskusrahalaitokselle asetetut vaati-
mukset.

4 §
Jos 2 §:n 1 tai 7 kohdassa tarkoitettu

yhteisö ei ole ennen tämän asetuksen voi-
maantuloa toiminut maaseutuelinkeinolain
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(1295/90) 4 §:n 1 momentin 8 kohdassa
tarkoitettuna keskusrahalaitoksena, on sen
ennen lainan hoitoon tai varojen välittämiseen
liittyvän tehtävän vastaanottamista saatava
maa- ja metsätalousministeriön hyväksymi-
nen keskusrahalaitoksena toimimiselle.
Mitä 1 momentissa säädetään koskee vas-

taavasti luottolaitosta, joka ryhtyy toimimaan
ilman keskusrahalaitosta 3 §:n 2 momentissa
tarkoitetuin tavoin.
Keskusrahalaitokseksi tai 3 §:n 2 momen-

tissa tarkoitetuksi luottolaitokseksi voidaan
hyväksyä vain sellainen yhteisö, jonka koti-
paikka ja pääasiallinen toiminta-alue ovat
Euroopan unionin alueella.

5 §
Maaseutuelinkeinojen rahoituslain nojalla

myönnettyjä lainoja hoitavien luottolaitosten
ja niiden 2 §:ssä tarkoitettujen keskusraha-
laitosten tulee antaa maa- ja metsätalousmi-
nisteriölle tiedot ainakin seuraavista seikoista:
1) lainan numero;
2) lainan määrä;
3) lainalaji;
4) lainan myöntöpäivämäärä;
5) lainaan sisältyvä tuen määrä yhteensä;
6) tukipäätöksen hallinnollinen numero;
7) tukea hallinnoivan luottolaitoksen kont-

torin numero;
8) lainansaaja;
9) tukilaji;
10) tukikoodi;
11) kuntakoodi;
12) vapaavuosien lukumäärä
13) lainasta nostetun erän määrä;
14) noston päivämäärä;
15) lainan kokonaiskorko;
16) lainan eräpäivät;
17) lainasta maksetut korot ja niiden

maksupäivät;
18) lainasta maksetut lyhennykset ja niiden

maksupäivät;
19) lainan erääntymätön pääomasaldo;
20) korkoetuudesta tai, jos kysymys on

korkotukilainasta, korkotuesta korkojaksona
kuluneen etuuden tai tuen määrä, kustakin
koronmaksuvälistä erikseen;
21) korkoetuudesta tai, jos kysymys on

korkotukilainasta, korkotuesta käytetty osuus
yhteensä; sekä
22) vapaavuosien lyhennyksinä käytetyn

tuen määrä ja päivämäärä.

Maa- ja metsätalousministeriö voi määrätä
muitakin tietoja sisällytettäväksi tietojärjes-
telmään, jos se tuen seurannan kannalta on
välttämätöntä.

6 §
Maa- ja metsätalousministeriö antaa kulle-

kin keskusrahalaitokselle määrittelyt 5 §:ssä
säädetyistä tiedoista annettavien tietueiden
tietosisällöstä, muodosta ja tarvittaessa las-
kentatavasta.

7 §
Luottolaitoksen tulee antaa maa- ja met-

sätalousministeriön tietopalvelukeskukselle
5 §:ssä tarkoitetuista seikoista tiedot eräpäi-
vien mukaisesti eräpäivää seuraavan kuukau-
den 15 päivään mennessä maa- ja metsäta-
lousministeriön ilmoittamin tavoin eriteltynä.
Luottolaitoksen antamia tietoja on verrat-

tava tietopalvelukeskuksen tietojärjestelmien
tietoihin. Jos tiedoissa on eroavuuksia, tieto-
palvelukeskuksen on selvitettävä, mistä ero
johtuu ja ilmoitettava asianomaiselle taholle
virheestä. Tämän asia on ryhtyä tarvittaviin
toimenpiteisiin virheen korjaamiseksi.

8 §
Luottolaitoksen tulee tarvittaessa maa- ja

metsätalousministeriön tai, jos kysymys on
7 §:n 2 momentissa tarkoitetuista tilanteista
tai lainojen rahaliikennettä koskevista seikois-
ta, maa- ja metsätalousministeriön tietopal-
velukeskuksen pyynnöstä antaa muulloinkin
kuin 7 §:ssä säädettyinä ajankohtina tietoja
5 §:ssä luetelluista seikoista.

9 §
Luottolaitoksen tulee säilyttää maaseu-

tuelinkeinojen rahoituslain mukaiseen lainoi-
tukseen liittyvät asiakirjat ja muut tiedot
tämän asetuksen liitteen mukaisia säilytys-
paikkoja, -tapoja ja -aikoja noudattaen. Liit-
teen mukaiset säilytysajat koskevat sekä
osarahoitettavia lainoja että kansallisista va-
roista myönnettyjä lainoja.
Sellaisissa luottolaitoksissa, joissa laina-

asiakirjojen säilyttäminen on keskitetty jo-
honkin toiseen konttoriin, toimipisteeseen tai
keskuspankkiin, liitteessä tarkoitetut lainan
myöntäneelle konttorille ja toimipisteelle
asetetut säilytysvelvoitteet koskevat edellä
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mainittuja yksikköjä. Tällöinkin asiakirjat
tulee säilyttää siten, että luottolaitoksissa
suoritettavissa valvonnoissa asiakirjat on
mahdollista vaikeudetta saada tarkastettavik-
si.
Lainaa koskevien asiakirjojen ja aineiston

säilytysaika jatkuu tavoite 1 -ohjelman alu-
eella myönnetyissä lainoissa liitteessä luetel-
tuja säilytysaikoja kolme vuotta pitempään,
kuitenkin vähintään kolme vuoden ajan oh-
jelman päättymisestä, jos
a) lainaan liittyvä tuki on myönnetty

investointiin tai nuoren viljelijän tilanpidon
aloittamiseen;
b) tuki on osarahoitettava; ja
c) tuki sisältyy tavoite 1 -ohjelman toi-

meenpanoon.

10 §
Maaseutuelinkeino- tai rahoituslain 27 §:n

4 momentissa ja 72 §:ssä tarkoitettuun hyvi-
tyshakemukseen on liitettävä:
1) lainahakemus;
2) lainapäätös;
3) velkakirjan ja lainalausunnon tai tuki-

päätöksen jäljennös;
4) erittely maksuhelpotuksista;
5) panttaussitoumuksen jäljennös;
6) jäljennös vakuusasiakirjoista mukaan

lukien lainaa myönnettäessä laaditun va-
kuusarvolaskelman jäljennös, mikäli laskelma
laatimista on edellytetty;
7) lainan irtisanomisilmoitus;
8) jäljennös rasitustodistuksesta pakkohuu-

tokauppaa tai vapaaehtoista vakuuden rea-
lisointia edeltävältä ajalta;
9) jäljennös pakkohuutokaupan jakoluette-

losta tai vakuuden vapaaehtoisesta luovutus-
sopimuksesta luovutussuostumuksineen;

10) velallisen ja mahdollisen takaajan
varattomuustodistus tai jäljennös maksuoh-
jelmasta, jos velalliselle omaisuuden rea-
lisoinnin jälkeen on myönnetty yksityishen-
kilön velkajärjestelylakiin (57/1993) tai yri-
tyksen saneerauksesta annettuun lakiin
(47/1993) perustuva velkajärjestely; sekä
11) erittely kauppahinnan kohdistumisesta

eri veloille.
Siinä tapauksessa, että hyvityshakemus

perustuu maaseutuelinkeinojen rahoituslain
72 §:ään ja maaseutuelinkeinolain 59 b §:ään,
hakemukseen on 1 momentissa säädettyjen
asiakirjojen lisäksi liitettävä:
1) selvitys, oliko vakuutta ennen 1 päivää

tammikuuta 1993 velallisen toimin heiken-
netty esimerkiksi luovuttamalla vakuutena
olleesta kiinteistöstä olennaisia alueita;
2) selvitys velallisen maksuviivästyksistä

vuodelta 1992 ja siitä, kuinka pitkään viiväs-
tys on kestänyt; sekä
3) selvitys, oliko jäljennös olemassa sel-

laista muuta seikkaa, jonka perusteella laina
olisi velkakirjaehtojen mukaan voitu irtisanoa
ennen 1 päivää tammikuuta 1993.
Maa- ja metsätalousministeriö voi edellä 1

ja 2 momentissa lueteltujen selvitysten lisäksi
pyytää muita tarpeellisia selvityksiä selvitet-
täessä onko valtion vastuu voimassa ja
luottolaitokselle maksettavaa hyvityksen
määrää.

11 §
Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä

marraskuuta 2000 ja sitä sovelletaan 3 päi-
västä maaliskuuta 2000, Suomen Hypoteek-
kiyhdistyksen osalta kuitenkin 1 päivästä
lokakuuta 1999 alkaen.

Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2000

Maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilä

Vanhempi hallitussihteeri Katriina Pessa
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Liite  

Laina-asiakirjojen ja muun lainoihin liittyvän aineiston säilytysajat 

                          
Asiakirja                      Luottolaitoksessa Keskusrahalaitoksessa 

Lainahakemus, jos erikseen   
tehty 

Lainan  
voimassa-
oloaika 

             
             

Kuitenkin vähintään 10  
vuotta lainan myöntä-
mistilikauden päättymi-
sestä 

Ei säily-
tetä 

                          

Tukihakemuksen jäljennös Lainan  
voimassa-
oloaika 

Kuitenkin vähintään 10  
vuotta lainan myöntä-
mistilikauden päättymi-
sestä 

Ei säily-
tetä 

                          

Tukipäätös ja tukipäätök-
sen  muuttamista koskevat pää-
tökset tai niiden viran puolesta 
oikeaksi todistetut jäljennökset 
velkakirjan liitteinä  

Lainan  
voimassa-
oloaika 

Kuitenkin vähintään 10  
vuotta lainan myöntä-
mistilikauden päättymi-
sestä 

Ei säily-
tetä 

                          

Luottolaitoksen lainapäätös      
liitteineen, jos erikseen tehty 

Lainan  
voimassa-
oloaika 

Kuitenkin vähintään 10  
vuotta lainan myöntä-
mistilikauden päättymi-
sestä 

Ei säily-
tetä 

                          

Jäljennös työn kustannusarvi-
osta, tavarantoimittajan tarjo-
uksesta tai tilan kauppakirjasta  
*  

10 vuotta  Kuitenkin vähintään 10  
vuotta lainan myöntä-
mistilikauden päättymi-
sestä 

Ei säily-
tetä 

                          

Lainan nostamiseen liittyvät 
asiakirjat (tosite kauppahinnan  
maksusta, tosite irtaimiston     
hankinnasta, työn valmiusto-
distus, tai nostolupa)*  

Lainan  
voimassa-
oloaika  

Kuitenkin vähintään 10  
vuotta lainan myöntä-
mistilikauden     päät-
tymisestä 

Ei säily-
tetä 

                          

Nostolupaa ja työajan piden-
tämistä koskevat päätökset 

Lainan 
voimassa-
oloaika  

  
  

Ei säily-
tetä 

                          

Korkotukilainan  ja valtionlai-
nojen ehtojen muuttamista 
koskevat päätökset 

Lainan 
voimassa- 
oloaika 

             
             

                          Ei säily-
tetä 

                          

Maksuhelpotus-, yrityssanee-
raus-   ja   velkajärjestelypäätök- 
 

Lainan 
voimassa- 
 

                          Ei säily-
tetä 
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set maksuohjelmineen ja sopi-
mukset 

oloaika 
                 

         
Valtionlainan 
vakuusarvioselvitys 

Lainan  
voimassa-
oloaika tai 
kunnes 
mahdolli- 
nen hyvitys  
on makset-
tu 

                          Ei säily-
tetä 

                          

Vakuuden kiinnitysajankohdan  
rasitustodistus, vakuuden pant-
taussitoumus ja panttikirja/- 
velkakirja tai sen jäljennös  

Lainan  
voimassa-
oloaika tai  
kunnes 
mahdolli-
nen hyvitys  
on makset-
tu 

                          Ei säily-
tetä 

                          

Velkakirja  Lainan 
voimassa-
oloaika 

                          Ei säily-
tetä 

                          

Velkakirjan jäljennös*  Lainan la-
kattua ole-
masta voi-
masta ku-
ten 9 §:n  
3momentis-
sa sääde-
tään 

                          Ei säily-
tetä 

                          

Lainatietoihin tehdyt muutok-
set.  

6 vuotta.                                     6 vuotta                           
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Asiakirja                      Säilytysaika luottolaitoksessa Säilytysaika keskusrahalaitoksessa 
Valtionlainojen 
-  rahantilaukset valtiolta ja 
-  rahan tilitykset valtiolle       
erittelyineen 

               
Ei säilytetä 

                          6 vuotta Tilikauden päättymisvuoden  
lopusta 

Tilitys-, ja korkohyvitysluet- 
telot 

6 v. Tilikauden päättymis- 
vuoden lopusta 

6 vuotta Tilikauden päättymisvuoden  
lopusta 1)  

Valtionlainojen hoitopalkkio- 
anomusten erittelyt 

Ei säilytetä                             6 vuotta Tilikauden päättymisvuoden 
lopusta 

Lainan irtisanomispäätös il-
moituksineen ja  mahdollisine 
tuomioistuimen päätöksineen  

10 vuotta, 
kuitenkin 
vähintään 
kunnes 
mahdolli-
nen hyvitys  
on makset- 
tu 

Tilikauden päättymis- 
vuoden lopusta 

Ei säily-
tetä 

                          

Irtisanomispäätös 10 vuotta Päätöksen antamistili- 
kauden päättymisestä 

Ei säily-
tetä 

                          

Lainansiirtoa toiselle tai vas-
tuusta vapauttamista koskeva 
päätös tai päätös lainan siirtä-
miseksi  luottolaitoksesta toi-
seen 

                          

Lainan voi- 
massaolo-
aika 

Kuitenkin vähintään 10 
vuotta lainan myöntä-
mistilikauden päättymi-
sestä  

Ei säily-
tetä 

                           

Keskusrahalaitoksen lainakortti  
tai muu vastaava tietojenkäsit-
telyn avulla ylläpidetty laina-
rekisteritieto 

Ei säilytetä  Lainan 
voimas-
saoloaika 

                          

Muu asiakirja 10 v. tai 
6 v. 

Kirjanpitolain mukai-
sesti 

10 v. tai 
6 v.   

Kirjanpitolain mukaisesti 

Asiakirjat, joita koskee 9 §:n 3 momentin mukainen poikkeus, on merkitty *:llä. 
1) Tieto voidaan säilyttää mikrofilmillä tai muulla vastaavalla tavalla joka tarvittaessa voidaan palauttaa 
lukukelpoiseen muotoon. 

                           
                         
  
 
 
 



Maa- ja metsätalousministeriön asetus

N:o 948

maaseudun kehittämistoimenpiteitä tuettaessa noudatettavasta menettelystä

Annettu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2000

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 12 päivänä maaliskuuta 1999
annetun maaseutuelinkeinojen rahoituslain (329/1999) nojalla:

1 luku

Yleistä

1 §
Sen lisäksi, mitä maaseutuelinkeinojen ra-

hoituslaissa (329/1999), jäljempänä rahoitus-
laki, maaseudun kehittämisestä annetussa val-
tioneuvoston asetuksessa (609/2000), jäljem-
pänä valtioneuvoston asetus, eräistä maaseu-
dun kehittämiseen myönnettävistä lainoista
annetussa valtioneuvoston asetuksessa
(808/2000), maatilatalouden rakennetuen ja
vastaavan yritystoimintaan myönnettävän tu-
en kohdentamisesta annetussa maa- ja met-
sätalousministeriön asetuksessa (613/2000)
sekä maaseudun kehittämishankkeisiin myön-
nettävän tuen kohdentamisesta maa- ja met-
sätalousministeriön asetuksella säädetään, so-
velletaan tätä asetusta myönnettäessä ja mak-
settaessa maaseutuelinkeinojen rahoituslain
10, 13, 16, 21, 22 ja 32 §:ssä sekä 65 §:n 1
momentin 7 kohdassa ja 2 momentissa
tarkoitettuun tarkoitukseen tukea, valtionlai-
naa, korkotukilainaa ja valtiontakausta.

2 §
Ellei jäljempänä toisin säädetä, tätä ase-

tusta sovelletaan sekä kansalliseen että yh-
teisön rahoitusosuuteen riippumatta siitä,
myönnetäänkö rahoitusosuus talousarvion

määrärahasta tai myöntövaltuudesta taikka
maatilatalouden kehittämisrahaston varoista.
Valtioneuvoston asetuksen 53 §:ssä tarkoi-

tettuihin valtakunnallisiin tutkimus- ja kehit-
tämishankkeisiin sovelletaan tämän asetuksen
4 ja 5 §:ää, 6 §:n 1 ja 4 momenttia, 7 §:n 1—3
momenttia, 8—12, 14, 24, 26, 28—34 ja
37 §:ää, 40 §:n 1 kohtaa, 41 §:ää, 42 §:n 1
momenttia, 44 ja 46—48 §:ää, 50 §:n 1 ja 3
momenttia sekä 55, 57—62 ja 66 §:ää.
Rahoituslain 65 §:n 1 momentin 7 kohdassa

tarkoitettuihin tutkimushankkeisiin sovelle-
taan tämän asetuksen 4 ja 5 §:ää, 6 §:n 1 ja
4 momenttia, 8—12, 14, 25, 26, 28—35 ja 38
§:ää, 40 §:n 1 kohtaa, 41 §:n 1 momentin
1—9 ja 11—13 kohtaa sekä 2—4 momenttia,
42 §:n 1 momenttia, 44 ja 46—48 §:ää, 50 §:n
1 momenttia sekä 57—62 ja 66 §:ää.

3 §
Tässä asetuksessa tarkoitetaan
1) yritystoiminnalla rahoituslain 3 §:n 1

momentin 1 kohdassa ja sanotun pykälän 2
momentissa sekä 10 §:n 3 momentissa tar-
koitettujen yritysten toimintaa;
2) yrityskohtaisella tuella 1 kohdassa tar-

koitetuille yrityksille myönnettävää tukea;
3) Interreg-ohjelmalla rakennerahastoja

koskevista yleisistä säännöksistä annetun
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/1999 21
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua yhteisöaloi-
teohjelmaa;
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4) Leader+ -ohjelmalla rakennerahastoja
koskevista yleisistä säännöksistä annetun
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/1999 21
artiklan 3 kohdassa tarkoitettua yhteisöaloi-
teohjelmaa.

2 luku

Tuen hakeminen

Hakemus

4 §
Tukea on haettava maa- ja metsätalousmi-

nisteriön asianomaisen tuen hakemista varten
vahvistamalla lomakkeella. Jos tukihakemus
on tehty muulla tavoin kirjallisesti, tuen
myöntämisen edellytyksenä on, että hakemus-
ta täydennetään täyttämällä asianmukainen
lomake tai antamalla lomakkeella kysytyt
tiedot ja sitoumukset vastaavalla tavalla kir-
jallisesti muutoin. Hakijan, hänen edustajansa
tai valtuuttamansa on allekirjoitettava hake-
mus.

5 §
Kullakin hakemuksella haetaan tukea yh-

teen investointihankkeeseen, toimenpitee-
seen, kehittämis- tai tutkimushankkeeseen tai
sellaiseen yritystoiminnan toimenpidekoko-
naisuuteen, joka muodostuu yritystoiminnan
käynnistämisestä ja kehittämisestä sekä niihin
liittyvästä investoinnista.
Jos hakija hakee samanaikaisesti tukea

useampaan kuin yhteen hankkeeseen tai toi-
menpiteeseen, jotka perustuvat samoihin asia-
kirjoihin, yhteen hakemukseen on liitettävä
kaikki tarvittavat asiakirjat ja muissa hake-
muksissa on riittävän yksityiskohtaisesti il-
moitettava, mihin hakemukseen asiakirjat on
liitetty.
Samaan hankkeeseen liittyvää tukea on

haettava kuitenkin eri hakemuksella, jos
1) kysymys on yritystoimintaan liittyvästä

sellaisesta hankkeesta tai toimenpiteestä, jon-
ka kustannuksista osaan voidaan myöntää
ainoastaan osarahoitettavaa tukea ja osaan
kansallista tukea;
2) hakijoita on kaksi tai useampi ja

hakemuksen mukaan tuki on tarkoitus maksaa
tai laina myöntää kullekin hakijalle erikseen;
tai

3) tuettavan kohteen käyttöä tai tuen
maksamista koskevat tukiehdot poikkeavat
niin olennaisesti tuettavien kohteiden osalta,
ettei tukiehtojen selkeyden vuoksi niitä ole
tarkoituksenmukaista sisällyttää kaikkien
kohteiden osalta samaan päätökseen.
Edellä 3 momentin 2 kohdassa tarkoitetus-

sa tapauksessa kunkin hakijan on erikseen
täytettävä hakemus ja hakemuksessa on mai-
nittava, ketkä muut toimenpiteeseen tai hank-
keeseen osallistuvat hakevat tukea. Jos sano-
tun momentin 3 kohdassa tarkoitetussa ta-
pauksessa on jätetty vain yksi hakemus, voi
hakemuksen vastaanottanut viranomainen ha-
kijan suostumuksella käsitellä hakemuksen
kahtena eri hakemuksena. Tarvittaessa haki-
jan on tällöin kuitenkin täytettävä uusi ha-
kemuslomake, mutta vireilletuloajankohtana
molempien hakemusten osalta pidetään alku-
peräisen hakemuksen vireilletuloajankohtaa.

Vireilletulo

6 §
Muulle viranomaiselle kuin toimivaltaisel-

le työvoima- ja elinkeinokeskukselle toimi-
tettu hakemus katsotaan tulleen vireille tässä
asetuksessa tarkoitetuin tavoin vasta, kun
hakemus on saapunut toimivaltaiselle työvoi-
ma- ja elinkeinokeskukselle tai, jos tuen
myöntää maa- ja metsätalousministeriö, mi-
nisteriölle. Työvoima- ja elinkeinokeskuksel-
la tarkoitetaan tässä asetuksessa myös kes-
kuksen aluetoimistoa.
Interreg-ohjelmasta osarahoitettavaa tukea

koskevaan hakemukseen sovelletaan kuiten-
kin, mitä sen osalta hakemuksen vireille
tulosta erikseen säädetään.
Toimintaryhmän hyväksytystä toimintaoh-

jelmasta rahoitettavaa tukea koskeva hakemus
on toimitettava ensin toimintaryhmälle, jonka
on viipymättä käsiteltävä hakemus ja toimi-
tettava se toimivaltaiselle työvoima- ja elin-
keinokeskukselle. Hakemus tulee vireille vas-
ta, kun se on saapunut työvoima- ja elinkei-
nokeskukselle.
Sen jälkeen, kun toimivaltainen viranomai-

nen on vastaanottanut hakemuksen, siihen on
välittömästi merkittävä saapumispäivä ja ha-
kemus on kirjattava viranomaisen diaariin.
Hakemuksen vireilläolon oikeusvaikutukset
alkavat saapumispäivästä.
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Toimenpiteen ja hankkeen toteuttamisen
aloittaminen

7 §
Hakemuksen kohteena olevaa työtä, toi-

menpidettä tai muuta hankkeen toteuttamista
ei saa aloittaa ennen kuin hakemus on 6 §:ssä
tarkoitetuin tavoin tullut vireille.
Hakemuksen katsotaan tulleen vireille en-

nen 1 momentissa tarkoitettua aloittamista,
jos se saapunut viranomaiselle
1) rakentamisen osalta ennen kaivuu- ja

muiden perustustöiden aloittamista;
2) muun työn suorittamisen osalta ennen

lopullisen urakka- tai työn suorittamista kos-
kevan muun sopimuksen tekemistä ja tosi-
asiallista töiden aloittamista;
3) irtaimiston hankinnan osalta ennen

lopullisen hankintasopimuksen tekemistä ja
käsi- tai varausrahaa lukuun ottamatta kaup-
pahinnan tai sen osan maksamista;
4) kiinteän omaisuuden hankinnan osalta

ennen lopullisen luovutussopimuksen allekir-
joittamista ja käsi- tai varausrahaa lukuun
ottamatta kauppahinnan tai sen osan maksa-
mista; tai
5) tutkimus- ja kehittämishankkeiden osal-

ta ennen tutkimus- tai kehittämishankkeen
toteuttamisesta aiheutuvien kustannusten
syntymistä ja, jos kehittämishankkeen toteut-
taminen edellyttää oikeusvaikutuksia sisältä-
vän sopimuksen tekemistä, ennen sellaisen
sopimuksen allekirjoittamista.
Aloittamiseksi ei kuitenkaan katsota raken-

nus- tai muuta työtä koskevan suunnitelman
laatimista, muiden viranomaisten mahdolli-
sesti edellyttämien lupien hakemista ja ky-
seisiin toimenpiteisiin tai hakemuksen teke-
miseen liittyvien kustannusten syntymistä.
Jos alueellisesta maaseudun kehittämisoh-

jelmasta yhteishanketta tai tavoite 1-ohjel-
masta rahoitettavaa yhteishanketta koskeva
hakemus on toimitettu jollekin hankkeen
toiminta-alueen työvoima- ja elinkeinokes-
kuksista, hakemuksen jättämisen jälkeen syn-
tyneitä hankkeen toteuttamiskustannuksia
voidaan pitää hyväksyttävinä, vaikka hake-
mus tuleekin vireille toimivaltaisessa viran-
omaisessa vasta, kun se on siirretty sille
työvoima- ja elinkeinokeskukselle, joka rat-
kaisee hakemuksen. Hakemus on siirrettävä

hallintomenettelylain (598/1982) 8 §:n me-
nettelyä noudattaen.

8 §
Sen estämättä, mitä 7 §:ssä säädetään,

valtioneuvoston asetuksen 82 §:n 1 momen-
tissa tarkoitettua lisätukea tai tuen ehtojen
muuttamista tai tuen siirtämistä voidaan ha-
kea hankkeen tai toimenpiteen aloittamisen
jälkeenkin. Lisätukea, tukiehtojen muutosta
tai tuen siirtoa on kuitenkin haettava ennen
sen toimenpiteen toteuttamista, joka on asian-
omaisen lisätuki-, muutos- tai siirtohakemuk-
sen perusteena.
Muilta osin 1 momentissa tarkoitettuihin

hakemuksiin noudatetaan soveltuvin osin,
mitä tuen hakemisesta tässä luvussa sääde-
tään.
Tuen ehtojen muuttamista ja tuen siirtä-

mistä koskeva hakemus on kuitenkin jätettävä
tuen myöntäneelle viranomaiselle ennen kuin
tuki on kokonaan maksettu tai tuettuun
lainaan liittyvä tuki maksettu tai kulunut.
Lainaan liittyvän tuen ehtojen muuttamista
koskevaan hakemukseen on liitettävä lainan
myöntäneen luottolaitoksen suostumus ehto-
jen muuttamiseen.
Muutosta, joka koskee tukipäätöksen mu-

kaisen avustuksen tai lainan saajaksi hyväk-
sytyn henkilön vaihtamista toiseksi, haetaan
työvoima- ja elinkeinokeskukselta tai, jos
maa- ja metsätalousministeriö on myöntänyt
tuen, ministeriöltä tukipäätöksen ehtojen
muutoksena.

9 §
Maa- ja metsätalousministeriö voi eri ase-

tuksella säätää tuen hakemiselle määräajan.
Määräaika voi koskea yhtä tai useampaa
tukimuotoa tai tukikohdetta.
Jos tuen hakemiselle on asetettu määräaika,

hakemus on toimitettava asianomaiselle työ-
voima- ja elinkeinokeskukselle siten, kuin
hallintomenettelylain (598/1982) 7 §:ssä ja
8 §:n 4 momentissa säädetään.
Postilokero-osoitteeseen postitse toimitettu

hakemus katsotaan saapuneeksi määräaikana,
jos se on todistettavasti toimitettu työvoima-
ja elinkeinokeskuksen postilokeroon määrä-
päivänä ennen virka-ajan päättymistä.
Telekopiona toimitettu hakemus katsotaan

saapuneeksi määräaikana, jos telekopio on
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todistettavasti saapunut työvoima- ja elinkei-
nokeskuksen telekopionumeroon ennen vir-
ka-ajan päättymistä ja alkuperäinen hakemus
toimitetaan viipymättä postitse.
Hakemusta, joka on toimitettu määräaikana

ainoastaan sähköpostitse, ei katsota määräai-
kana saapuneeksi, ellei lailla sähköisestä
asioinnista hallinnossa (1318/1999) toisin
säädetä.
Mitä edellä 1—5 momentissa säädetään

työvoima- ja elinkeinokeskuksesta, koskee
myös maa- ja metsätalousministeriötä niiden
tukien osalta, joita haetaan ministeriöltä.

10 §
Tuettavan toiminnan hyväksyttävä alka-

misajankohta sekä hyväksyttävien kustannus-
ten syntyminen ratkaistaan sen ajankohdan
perusteella, jona hakemus on tullut vireille
toimivaltaisessa työvoima- ja elinkeinokes-
kuksessa tai, jos maa- ja metsätalousminis-
teriö myöntää tuen, ministeriössä.

Hakemuksen täyttäminen ja liitteet

11 §
Tukihakemus on täytettävä huolellisesti.

Hakija vastaa siitä, että hakemuksessa esitetyt
tiedot ovat oikeita. Hakijan asiana on liittää
hakemukseen tai pyynnöstä toimittaa ne
asiakirjat ja selvitykset, jotka ovat tarpeellisia
hakemuksen ratkaisemiseksi ja joita viran-
omaisella ei viran puolesta ole käytettävis-
sään.
Tuki myönnetään ja maksetaan, maksettua

tukea seurataan ja valvotaan sekä tuen vai-
kuttavuutta arvioidaan pääasiassa sen mu-
kaan, mitä hakemusasiakirjoissa on esitetty.
Hakemus, jonka tiedot tai liitteet ovat

puutteelliset tai virheelliset, hylätään, jollei
hakija hänelle varatussa kohtuullisessa mää-
räajassa poista puutetta tai korjaa virhettä.
Luonteeltaan teknisen ilmeisen virheen vi-
ranomainen saa poistaa omasta aloitteestaan,
ei kuitenkaan kustannusarvioon tai rahoitus-
suunnitelmaan liittyvää virhettä.

12 §
Hakemuksessa on muiden myöntöedelly-

tysten tarkistamiseksi välttämättömien tieto-
jen lisäksi selvitettävä, miten tuettava hanke
tai toimenpide kokonaisuudessaan rahoite-

taan. Jos osa rahoituksesta on tarkoitus
toteuttaa muulla lainalla kuin haettavalla
valtionlainalla tai korkotukilainalla, hake-
muksessa on selvitettävä, onko luottolaitos
valmis myöntämään lainan. Siinä tapaukses-
sa, ettei tukea myönnetä hakemuksen mu-
kaista määrää, hakijan on pyynnöstä selvitet-
tävä, miten puuttuva rahoitus toteutetaan.

13 §
Yritystoimintaa koskevassa hakemuksessa

on selvitettävä, täyttääkö yritys eläinten hy-
vinvointia, hygieniaa ja ympäristönsuojelua
koskevien säädösten ja määräysten vaatimuk-
set.

14 §
Hakijan on annettava valtioneuvoston ase-

tuksen 94 §:ssä tarkoitetun vaikuttavuuden
arviointia varten tarpeelliset tiedot sekä ha-
kemuksessa että tuen myöntämistä koskevas-
sa päätöksessä edellytetyllä tavalla tuen vii-
meisen erän maksamista haettaessa. Lisäksi
tiedot on annettava kahden vuoden kuluttua
tuen viimeisen erän maksamisesta, jos tuki
ylittää 15 000 euroa. Jos kysymys on tavan-
omaista maataloutta koskevaan hankkeeseen
tai toimenpiteeseen myönnetystä, hakemuk-
sessa esitettyjä tietoja verrataan otannan
perusteella tehtyyn selvitykseen. Kehittämis-
ja tutkimushankkeita koskevat seurantiedot
on annettava tuen viimeisen erän maksamista
haettaessa.

15 §
Sen lisäksi, mitä hakemuksen liitteistä

17—22 §:ssä säädetään, yrityskohtaista tukea
koskeviin hakemuksiin on liitettävä:
1) yritystä koskeva maksuvalmius- ja kan-

nattavuuslaskelma sekä kuvaus toiminnasta;
2) maa- ja metsätalousministeriön vahvis-

tamalle lomakkeelle laadittu luettelo yrityk-
sen veloista ja niistä veloista, joiden vakuu-
tena yritysomaisuus on, tai vastaavat tiedot
muuten sekä rasitustodistus maatilan tiloista;
3) jäljennös hakijan verolipusta ja verolo-

makkeesta 2 hakemuksen vireille tuloa edel-
täneestä viimeksi toimitetusta verotuksesta
tai, jos kysymys on muusta kuin tavanomai-
sesta maataloudesta, kolmeksi viimeksi toi-
mitetusta verotuksesta;
4) jäljennökset verolomakkeista, joilla ha-
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kija on ilmoittanut elinkeinotulonsa verotta-
jalle hakemuksen vireille tuloa edeltäneinä
kolmena vuotena, jos kysymys on elinkeino-
tulon verottamisesta annetun lain (360/1968)
nojalla verotettavasta toiminnasta;
5) jäljennökset vuokrasopimuksista, jos

maatila, siihen kuuluva rakennus tai tuettava
yritys sijaitsee alueella tai tiloissa, joiden
hallinta perustuu vuokrasopimukseen sekä
selvitykset vuokraoikeuden kiinnityksestä tai
rekisteröinnistä valtioneuvoston asetuksen
19 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa tapauksis-
sa;
6) selvitys maaseutuyrityksen tuettavaa

toimintaa koskevista rakennuksista ja niiden
kunnosta tarvittaessa kunnan rakennustarkas-
tajan tai vastaavan virkamiehen todistuksella,
ellei selvitystä ole toimitettu jo muussa
yhteydessä työvoima- ja elinkeinokeskuksel-
le;
7) luotettava selvitys muutoksesta, jos

toiminta tai tulot ovat olennaisesti muuttuneet
tai tulevat muuttumaan toimitetun verotuksen
mukaisista tuloista;
8) työnantajan todistus, jos 7 kohdassa

tarkoitettu muutos perustuu muutoksiin työ-
tai virkasuhteessa;
9) tuloslaskelma ja tase hakemusta edeltä-

vältä kolmelta vuodelta, jos hakijana on
valtioneuvoston asetuksen 12 §:ssä tarkoitettu
yhteisö;
10) jäljennös todistuksesta toisen asteen tai

sitä korkeamman luonnonvara-alan tutkinnon
suorittamisesta tai jäljennökset kurssitodis-
tuksista, jos ammattitaito perustuu muuhun
kuin tuettavaan toimintaan soveliaan toisen
asteen luonnonvara-alan tutkinnon suoritta-
miseen sekä jäljennökset työtodistuksista,
paitsi jos työskentely on tapahtunut omalla tai
vanhempien maatilalla;
11) rekisteriote kaupparekisteristä, jos vel-

vollisuus ilmoittaa yritys rekisteriin koskee
hakijaa, ja oikeushenkilön osalta yhteisön
säännöt;
12) muun kuin 11 kohdassa tarkoitetun

yksityisen tai julkisen yhteisön osalta selvitys
nimenkirjoitusoikeudesta;
13) jäljennös yhteisön kokouspöytäkirjasta,

jossa hankkeesta ja sitä koskevasta tukihake-
muksesta on päätetty.
Asuntolainaa koskevaan hakemukseen on

liitettävä 1 momentissa tarkoitetut selvitykset

kannattavuuslaskelmaa lukuun ottamatta sekä
17 §:n 1 kohdassa tarkoitetut asiakirjat.
Asuntotilan hankintaa koskevaan hake-

mukseen on liitettävä 1 momentin 3, 7 ja 8
kohdassa ja jokin 18 §:n 1 momentin 1
kohdassa tarkoitetuista asiakirjoista.

16 §
Maaseudun kehittämisestä annetun valtio-

neuvoston asetuksen 12 §:ssä tarkoitettujen
yhteisöjen hakemukseen on edellä 15 §:ssä
säädetyn lisäksi liitettävä 15 §:n 1—8 koh-
dassa tarkoitetut asiakirjat niiden osakkaiden
tai jäsenten osalta, joiden perusteella arvi-
oidaan yhteisön tukikelpoisuuden täyttyvän.

17 §
Investointitukea, mukaan lukien tuki asun-

non rakentamiseen, koskevaan hakemukseen
on liitettävä:
1) rakennusinvestoinnin osalta työvoima-

ja elinkeinokeskuksen asianomaisen virka-
miehen hyväksymät rakennuspiirustukset se-
kä hänen hyväksymänsä kustannusarvio ja
rakennussuunnitelma ohjekustannuslaskel-
mineen kolmena sarjana, jos kyseiseen tar-
koitukseen on vahvistettu ohjekustannukset;
2) muun työn suorittamisen osalta riittävän

ammattitaidon omaavan suunnittelijan laati-
ma suunnitelma ja kustannusarvio, salaojitus-
työn osalta siten laadittuna, että se täyttää
Salaojittajan käsikirja -teoksen mukaiset vaa-
timukset;
3) irtaimiston hankinnan osalta tavarantoi-

mittajan tarjous;
4) käytetyn koneen tai laitteen hankinnan

osalta selvitys käytetyn koneen tai laitteen
hankinnan hyödyllisyydestä tai välttämättö-
myydestä investoinnin kannalta sekä edulli-
suudesta kustannuksista saatavaan hyötyyn
nähden verrattuna vastaavan uuden koneen tai
laitteen hankintaan;
5) huutokaupasta hankittavien lampaiden

osalta huutokaupan pitäjän antama myynti-
tosite, jonka tulee olla pääosin yhdenmukai-
nen työvoima- ja elinkeinokeskukselle ennen
huutokauppaa toimitetun hankintasuunnitel-
man kanssa.

18 §
Nuoren viljelijän aloitustukea koskevaan

hakemukseen on liitettävä:
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1) siinä tapauksessa, että tilanpito on
tarkoitus aloittaa omistukseen hankittavalla
maatilalla tai sen osalla, maatilan tai sen osan
hankintaa koskeva
a) luovutuskirjan luonnos;
b) maakaaren (540/1995) 2 luvun 7 §:ssä

tarkoitettu luovutuskirjan esisopimus; tai
c) pakkohuutokaupan pitäjän todistus ha-

kijan huudosta hankittaessa maatila tai sen
osa pakkohuutokaupasta;
2) luonnos vuokrasopimuksesta, jos tilan-

pito on tarkoitus aloittaa vuokrattavalla maa-
tilalla tai sen osalla;
3) jäljennökset niitä tiloja tai tilanosia

koskevista saantoasiakirjoista tai lainhuuto-
todistuksista ja vuokrasopimuksista, jotka
hakijalla tai hakijana olevaan yhteisöön kuu-
luvalla nuorella viljelijällä on ennestään hal-
lussaan tai omistuksessaan;
4) asiantuntijan arvio hankitulla kiinteis-

töllä olevien rakennusten käyvästä arvosta ja
maan arvosta siihen tarkoitukseen käytettynä,
johon tuen hakija aikoo sitä käyttää, jos
maatila tai sen osa hankitaan muilta kuin
vanhemmilta tai toiselta heistä;
5) myyjän tarjous siitä irtaimesta omaisuu-

desta, jota varten tuettua lainaa haetaan, jos
se ei sisälly tilaa tai sen osaa koskevaan
luovutuskirjaan.
Edellä 1 momentin 1 kohdassa b alakoh-

dassa esisopimuksella ei tarkoiteta lykkäävin
tai purkavin ehdoin tehtyä kauppakirjaa.

19 §
Maatilan tai kiinteistön taikka niiden osan

hankintaa koskevaan hakemukseen on liitet-
tävä jokin 18 §:n 1 momentin 1 kohdassa
tarkoitetuista asiakirjoista sekä 4 kohdassa
tarkoitettu arvio. Mitä 18 §:n 2 momentissa
säädetään, sovelletaan myös tässä pykälässä
tarkoitettuun tukihakemukseen.

20 §
Yritystoiminnan kehittämistä koskevaan

hakemukseen on liitettävä:
1) suunnitelma kehittämistoimenpiteistä;
2) kustannusarvio kehittämissuunnitelmaan

sisältyvien toimenpiteiden kustannuksista se-
kä myyjän tarjous, jos suunnitelmaan sisältyy
koneiden ja laitteiden hankinta;
3) käytettynä hankittavien koneiden ja

laitteiden osalta 17 §:n 4 kohdassa tarkoitettu
selvitys.

21 §
Yritystoiminnan käynnistämistä koskevaan

hakemukseen on liitettävä:
1) yritystoiminnan käynnistämistä tai laa-

jentamista koskeva suunnitelma, ellei se
sisälly jo 15 §:n 1 kohdassa tarkoitettuun
kuvaukseen;
2) selvitys yrittäjän oman kuukausipalkan

määrästä sekä yrittäjätoimintaan käytettävästä
keskimääräisestä ajasta vuorokaudessa, kuu-
kaudessa ja vuodessa, jos tukea haetaan
yrittäjän omaan palkkaan;
3) selvitys muiden työntekijöiden määrästä

yrityksessä ennen tuettavan toiminnan aloit-
tamista tai laajentamista ja sen määrän ke-
hittymisestä toiminnan aloittamisen tai laa-
jentamisen jälkeen kolmena sitä seuraavan
vuonna;
4) selvitys muiden työtekijöiden tunti-,

päivä- tai kuukausipalkan määrästä sivuku-
luineen eriteltyinä ja 2 kohdassa tarkoitetusta
työajan käytöstä työntekijöittäin eriteltynä.

22 §
Valtiontakausta ja kokonaan tai osittain

vakuudetta myönnettävää valtionlainaa kos-
kevaan hakemukseen sovelletaan, mitä
15—21 §:ssä säädetään siitä tuettavasta hank-
keesta tai toimenpiteestä, jota varten myön-
nettävään lainaan valtiontakausta tai edellä
tarkoitettua valtionlainaa haetaan.
Takaushakemukseen on liitettävä lisäksi:
1) luottolaitoksen lausunto hakemuksesta;
2) selvitys vakuuksista, jotka taattavalle

lainalle ensisijaisina vakuuksina on tarkoitus
antaa;
3) valtiontakaukselle annettavasta vakuu-

desta;
4) rasitustodistukset kiinteistöistä, jotka

kuuluvat hakijan maatilaan tai muuhun yri-
tykseen.
Jos tukihakemus koskee kokonaan tai

osittain vakuudetta myönnettävää valtionlai-
naa, tukihakemuksen liitteisiin noudatetaan 1
momentissa säädetyn lisäksi soveltuvin osin,
mitä 3 momentissa säädetään.

23 §
Valtionlainan ja korkotukilainan maksuhel-

potuksia koskevaan hakemukseen on liitettä-
vä:
1) jäljennös verolipusta sekä verolomak-
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keesta 2 tai, jos hakijaa verotetaan elinkei-
notulon verottamisesta annetun lain mukai-
sesti, verolomakkeesta, jolla elinkeinotulo on
ilmoitettu verottajalle;
2) jäljennös satovahinkoilmoituksesta, jos

satovahinko on hakemuksen perusteena;
3) jäljennös lääkärintodistuksesta, jos sai-

raus on hakemuksen perusteena;
4) luotettava selvitys muusta sellaisesta

seikasta, jonka perusteella hakijan voidaan
todeta olevan taloudellisissa vaikeuksissa;
5) ote niiden lainojen lainan hoitoa kos-

kevasta rekisteristä, joille haetaan maksuhel-
potusta siten, että otteesta ilmenee myös
aikaisemmat maksulykkäykset;
6) maa- ja metsätalousministeriön vahvis-

taman kaavan mukainen laskelma hakijan
tuloista, lainojen hoitomenoista ja muista
menoista, jonka avulla voidaan päätellä mak-
suvaikeuksien tilapäisyys.

24 §
Kehittämishanketta koskevaan hakemuk-

seen on liitettävä:
1) rekisteriote kauppa-, yhdistys- tai sää-

tiörekisteristä, jos velvollisuus ilmoittaa yh-
teisö tai säätiö rekisteriin koskee hakijaa, ja
oikeushenkilön osalta yhteisön säännöt;
2) muun yksityisen tai julkisen yhteisön

osalta selvitys nimenkirjoitusoikeudesta;
3) jäljennös siitä yhteisön kokouspöytäkir-

jasta, jossa hankkeesta ja sitä koskevasta
tukihakemuksesta on päätetty;
4) hankesuunnitelma, johon sisältyy rahoi-

tussuunnitelma ja toteutusaikataulu;
5) hankesuunnitelman tiivistelmä;
6) edellä 17 §:n 1—4 kohdassa tarkoitetut

liitteet siltä osin, kuin kehittämishankesuun-
nitelmaan sisältyy investointeja;
7) toimintaryhmän hyväksytty toiminta-

suunnitelma, jos hakemus koskee toiminta-
ryhmän hallintomenoja;
8) selvitys hakijan taloudellisesta asemasta,

ja perustelu ennakon tarpeelle, jos hakijan
tarkoituksena on hakea tuen maksamista
ennakkona;
9) verottajan todistus, ettei hakija ole

arvonlisäverovelvollinen, jos tukikelpoisiin
kustannuksiin on tarkoitus sisällyttää myös
arvonlisäveron osuus.

25 §
Tutkimushanketta koskevan hakemuksen

liitteiden osalta noudatetaan soveltuvin osin,
mitä 24 §:n 1—5 ja 8—9 kohdissa kehittä-
mishankkeita koskevan hakemuksen liitteistä
säädetään, kuitenkin niin, että maatilatalou-
den kehittämisrahastosta myönnettävää tukea
koskeviin hakemuksiin ei vaadita 6 kohdassa
tarkoitettuja liitteitä.

26 §
Rahoituslain mukainen muu kuin 8 tai

17—25 §:ssä tarkoitettu asia pannaan vireille
vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella.
Hakemukseen on liitettävä ne selvitykset,
jotka ovat tarpeen tuen myöntämiseksi ja
maksamiseksi tarpeellisen seikan luotettavak-
si toteamiseksi ja hakemuksen ratkaisemisek-
si.

27 §
Edellä 15 §:n 1 kohdassa tarkoitettu mak-

suvalmius- ja kannattavuuslaskelma on pää-
sääntöisesti laadittava koskemaan hakuvuotta
edeltävää vuotta, hakuvuotta sekä hakuvuotta
seuraavia vähintään viittä vuotta. Laskelma
on laadittava siten, että siitä selvästi ilmenee
tulojen, menojen ja lainojen nostojen ja
maksujen vaikutukset yritystoiminnan kassa-
jäämään ja yrittäjäpalkkaan tai yhteisön tu-
lokseen sekä oman pääoman tuottoon.
Jos suunnitellun toimenpiteen kustannukset

yritystoiminnan liikevaihtoon nähden ovat
vähäiset, voidaan laskelmassa jättää esittä-
mättä toimenpiteen vaikutus oman pääoman
tuottoon. Laskelma voi tällöin olla myös 1
momentissa säädettyä yleispiirteisempi ja
kattaa lyhyemmän ajan. Laskelmaan tulee
kuitenkin aina sisältyä hakuvuosi ja haku-
vuotta seuraava vuosi.
Edellä 15 §:n 1 kohdassa tarkoitettuun

kuvaukseen tulee sisältyä selostus pääasialli-
sesta tuotantokapasiteetista, tuotantotavasta,
tuotannon laajuudesta ja tuotteiden myynti-
kanavista. Jos tuotantoa on tarkoitus muuttaa,
laajentaa tai supistaa, kuvaukseen on sisälly-
tettävä myös toimenpiteiden aikataulu ja
vaikutukset tuotantokapasiteettiin, tuloihin ja
menoihin sekä henkilötyöpanosten käyttöön.
Edellä 1 momentissa tarkoitettuja laskelmia

ja 2 momentissa tarkoitettuja kuvauksia laa-
dittaessa on erityisesti kiinnitettävä huomiota
tulolähteiden ja arvioitujen tulojen määrän
toteutumismahdollisuuksiin samoin kuin me-
nojen kattavuuteen.

2419N:o 948



28 §
Työvoima- ja elinkeinokeskus voi 15—

27 §:ssä säädetyn estämättä edellyttää haki-
jalta myös muiden tuen myöntämiseksi tar-
peellisten selvitysten liittämistä hakemuk-
seen.
Mitä 1 momentissa säädetään työvoima- ja

elinkeinokeskuksesta, noudatetaan soveltuvin
osin maa- ja metsätalousministeriöön, jos
hakemuksen ratkaisee ministeriö.

29 §
Hakija voi muuttaa hakemusta hakemuksen

vireilläoloaikana. Hakemusta ei saa kuiten-
kaan muuttaa luonteeltaan olennaisesti toi-
seksi eikä siihen saa sisällyttää sellaisia
hankkeita tai toimenpiteitä, joita koskevan
tuen hakuaika on päättynyt ennen kuin
muutosta koskeva pyyntö saapui asianomai-
selle viranomaiselle.
Hakemukseen ei saa lisätä sellaisia olen-

naisia jo maksettuja kustannuksia, joita ha-
kemukseen ei ole sisältynyt ennen hakemuk-
sen muuttamista koskevan pyynnön saapu-
mista asianomaiselle viranomaiselle.

30 §
Tukea ei saa myöntää, ellei hakemusta ole

täytetty ja siihen liitetty vaadittavia liitteitä
siten, että tukiehtojen täyttyminen voidaan
varmistaa.
Jos jo hakemuslomakkeen tietojen ja ha-

kemukseen liitettyjen asiakirjojen perusteella
on ilmeisen varmaa, ettei tuen myöntämisen
edellytyksiä ole olemassa, hakijaa ei ole
tarpeen kehottaa täydentämään hakemustaan
sellaisilla asiakirjoilla, joiden hankkimisesta
aiheutuisi hakijalle tarpeettomia kustannuk-
sia.

3 luku

Hankkeen tai toimenpiteen rekisteröiminen

31 §
Työvoima- ja elinkeinokeskus tai, jos maa-

ja metsätalousministeriö vastaanottaa hake-
muksen, tarvittaessa ministeriö tallentaa ha-
kemuksesta tietojärjestelmään seuraavat tie-
dot:
1) hakijan tunniste- ja yhteystiedot;

2) tukihakemuksen kohteena olevaa han-
ketta tai kohdetta koskevat tiedot;
3) haetun tuen muoto ja määrä;
4) hankkeen tai toimenpiteen kustannusar-

vio ja rahoitussuunnitelma;
5) hakemuksen mahdollinen liittyminen

ohjelmaan;
6) hakemuksen käsittelyä ja ratkaisua sekä

hakemuksen perusteella myönnetty tuen mak-
sua ja valvontaa koskevat tiedot; sekä
7) tarvittaessa kohdassa 1—6 mainittuja

tietoja vastaavia hakemuksen käsittelemissä
välttämättömiä tietoja.
Tiedot voidaan tallentaa koodimuotoisina

maa- ja metsätalousministeriön tarvittaessa
vahvistaman koodiluettelon mukaisesti.
Edellä 1 momentissa tarkoitettuun tietojär-

jestelmään tallennettuun tietoon sekä maa-
seutuelinkeinorekisteriin muutoin tallennetun
tiedon käyttöön hakemusta käsiteltäessä ja
tukea maksettaessa sovelletaan, mitä maaseu-
tuelinkeinorekisteristä annetussa laissa
(1515/1994) säädetään.

32 §
Rekisteriin saa tallentaa ja tallennettuja

tietoja muuttaa vain henkilö, jolla on asian-
mukainen valtuus rekisterin käyttöön.
Virheellisesti rekisteröity tieto on korjatta-

va. Rekisteriin tulee jäädä merkintä alkupe-
räisestä tiedosta, korjauksen sisällöstä, kor-
jaajasta ja korjauksen ajankohdasta.
Rekisteröityä tietoa ei saa muuttaa vastoin

hakemusasiakirjaan tai sen liitteeseen, pää-
tökseen tai maksuasiakirjaan sisältyvää tietoa.

4 luku

Hakemuksen käsittely

33 §
Hakemus on otettava käsiteltäväksi ilman

aiheetonta viivytystä.

34 §
Työvoima- ja elinkeinokeskus tai maa- ja

metsätalousministeriö, jos se myöntää tuen,
voi lisäksi pyytää muilta viranomaisilta lau-
suntoja tuen hakijaan ja tuettavaan toimintaan
liittyvistä seikoista, joilla on merkitystä rat-
kaistaessa, täyttyvätkö tuen myöntämisen tai
maksamisen edellytykset. Jos kysymys on
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sellaisesta lain nojalla salassa pidettävästä
tiedosta, jota lausunnon antaja ei saa paljastaa
lausunnon pyytäjälle ilman asianomaisen
suostumusta, lausuntopyyntöön on liitettävä
asianomaisen suostumus tiedon luovuttami-
seen.

35 §
Työvoima- ja elinkeinokeskus tai maa- ja

metsätalousministeriö, jos se myöntää tuen,
voi edellyttää, että ennen tukihakemuksen
ratkaisua tuen hakijan luona suoritetaan yri-
tyskäynti tai katselmus. Yrityskäynnin tai
katselmuksen suorittamisesta on sovittava
hyvissä ajoin hakijan kanssa.

36 §
Jos hakemuksen kohteena olevan kehittä-

mishankkeen kustannukset ylittävät
1 500 000 euroa tai muun hankkeen tai
toimenpiteen kustannukset 840 000 euroa,
työvoima- ja elinkeinokeskuksen on pyydet-
tävä maa- ja metsätalousministeriön lausunto
hakemuksen kohteena olevan hankkeen tai
toimenpiteen hyväksyttävyydestä.
Edellä 1 momentissa säädettyä menettelyä

on noudatettava myös, jos hakijalle on sa-
maan tarkoitukseen myönnetty hakemuksen
vireilletuloa edeltäneenä kahden vuoden ai-
kana tukea ja hakemuksessa tarkoitetun ja
tuetun hankkeen kustannukset yhteensä ylit-
tävät edellä mainitun enimmäismäärän.

5 luku

Tuen myöntäminen

37 §
Rakentamista koskevissa investoinneissa

ennen hakemuksen ratkaisemista työvoima-
ja elinkeinokeskuksen rakennusmestarin tai
vastaavan rakentamisen asiantuntijan on tar-
kastettava kaikki kolme sarjaa kustannusar-
viosta, rakennussuunnitelmasta ja rakennus-
piirustuksista. Hakemusta ei saa ratkaista
ennen tarkastusta. Tuen saajalle palautetaan
yksi sarja hyväksytyistä rakennussuunnitel-
masta, kustannusarviosta ja rakennuspiirus-
tuksista. Toinen sarja hyväksytyistä asiakir-
joista toimitetaan kunnan rakennusvalvonnas-
ta vastaavalle viranomaiselle. Kolmas sarja
jää työvoima- ja elinkeinokeskukselle.

Ennen kehittämishanketta koskeva hake-
muksen ratkaisemista hakijalle on tarvittaessa
varattava tilaisuus korjata kehittämissuunni-
telma sellaiseksi, että siitä poistetaan toimen-
piteet, joita ei ole mahdollista tukea, ja
oikaistaan toteutusaikaa ottaen huomioon ha-
kemuksen käsittelyn vaatima aika. Hyväksy-
tyn kehittämissuunnitelma jäljennös palaute-
taan tukipäätöksen mukana tuen hakijalle.

38 §
Tukea ei myönnetä, jos samalle hakijalle

samaan tarkoitukseen on jo myönnetty ja
maksettu tukea. Jos hakija ei ole toteuttanut
niitä toimenpiteitä, joihin tuki on myönnetty
eikä tuen maksamista ole ehditty aloittaa, tuki
voidaan uuden hakemuksen perusteella
myöntää, jos hakija ennen uuden hakemuksen
ratkaisemista on kirjallisesti ilmoittanut tuen
myöntäneelle viranomaiselle luopuvansa jo
myönnetystä tuesta.
Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske

lisätuen myöntämistä.

39 §
Tukihakemusta ratkaistaessa on huolehdit-

tava, että tarkoitukseen osoitetut varat käy-
tetään niihin hankkeisiin ja toimenpiteisiin,
joiden avulla tehokkaimmin toteutetaan mah-
dollisen ohjelman ja rahoituslain tavoitteiden
toteutumista.
Erityisesti on otettava huomioon, että las-

kelmat ovat vain osa niitä tosiseikkoja, joiden
perusteella tuotannon kannattavuus ja yrityk-
sen taloudellinen elinkelpoisuus arvioidaan.
Varsinkin asianomaisen sektorin kulloinenkin
markkinatilanne sekä yrityksen vakavaraisuus
on otettava huomioon.
Nuorten viljelijöiden aloitustukea myön-

nettäessä lainaan liittyvä tuki on ensisijaisesti
myönnettävä tilan hankintaan ja, jos tuen
enimmäismäärä ei estä, toissijaisesti irtaimis-
ton hankintaan.
Lopullinen luovutuskirja tai vuokrasopi-

mus on toimitettava työvoima- ja elinkeino-
keskukselle tarkastettavaksi viimeistään kaksi
kuukautta ennen päätöksen voimassaoloajan
päättymistä, jos päätös on tehty luonnoksen
tai esisopimuksen perusteella. Lainan myön-
tämisen tai avustuksen maksamisen edelly-
tyksenä on, etteivät lopullisen asiakirjan
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ehdot poikkea merkittävästi tuen myöntämi-
sen perusteena olleen asiakirjan ehdoista.
Jos käytettävissä olevat varat eivät riitä

tuen myöntämiseksi kaikkiin tukiehdot täyt-
täviin hakemuksiin, hakemukset on tarvitta-
essa asetettava vuotuisiin varoihin nähden 1
momentissa tarkoitettujen tavoitteiden perus-
teella etusijajärjestykseen.

40 §
Tuki voidaan myöntää
1) kansallisista varoista valtion talousarvi-

on määrärahasta tai maatilatalouden kehittä-
misrahastosta;
2) osaksi 1 kohdassa tarkoitetuista kansal-

lisista varoista ja osaksi EY:n rakennerahas-
tojen varoista;
3) osaksi 1 kohdassa tarkoitetuista kansal-

lisista varoista ja osaksi EMOTR:n tukiosas-
ton varoista; tai
4) kokonaan EY:n rakennerahastojen tai

EMOTR:n varoista.

41 §
Päätöksen on sisällettävä ainakin seuraavat

tiedot:
1) tuen saajan nimi ja osoite;
2) alue, jolla tuettava hanke tai toimenpide

toteutetaan;
3) toteutettava hanke tai toimenpide ja tuen

tarkoitus;
4) tuen määrä markkoina ja euroina;
5) tuen prosentuaalinen osuus hyväksyttä-

vistä kustannuksista ja, jos prosentuaalinen
osuus on erilainen eri tukikohteissa, prosen-
tuaalinen tukiosuus kohteittain eriteltynä;
6) hyväksyttävät kustannukset ja niiden

erittely, jos tuettavaan hankkeeseen tai toi-
menpiteeseen sisältyy kustannuksia, joihin
myönnettävän tuen prosentuaaliset osuudet
eroavat toisistaan;
7) tuetun hankkeen tai toimenpiteen toteut-

tamisaika;
8) tuen käyttöä koskevat ehdot;
9) tuen maksamisen ajankohta ja edelly-

tykset;
10) velvoite pitää rakennusinvestointeja

koskevat kohteet asianmukaisesti vakuutettu-
na, kunnes tarkoitukseen myönnetty tuki on
maksettu tai käytetty kokonaan;
11) tuen seurantaan liittyvät velvoitteet;
12) tuen valvontaa koskevat ehdot;

13) muut tukeen liittyvät ehdot.
Kehittämishanketta koskevaan tukipäätök-

seen on lisäksi eriteltävä kustannusten ja tuen
jakautuminen kustannuslajeittain kehittämis-
hankkeen toteutusvuosille. Tuki myönnetään
ehdoin, että vuotuinen poikkeama kustannus-
lajien välillä saa olla enintään 20 prosenttia ja
enintään 4 200 euroa asianomaisen vuoden
hyväksyttävästä kustannuksista samoin kuin
poikkeama vuotuisten kokonaiskustannusten
välillä saa olla enintään 20 prosenttia asian-
omaisista hyväksyttävistä kustannuksista. Tu-
ki myönnetään ehdoin, että tuki maksetaan
suuremmasta poikkeamasta johtuviin kustan-
nuksiin vain, jos tuen myöntänyt viranomai-
nen etukäteen hyväksyy poikkeamisen muut-
tamalla hakemuksesta hyväksyttyä hanke-
suunnitelmaa ja tukipäätöstä.
Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, nouda-

tetaan soveltuvin osin päätökseen, jolla
myönnetään tukea tutkimukseen.
Päätös on perusteltava, jos myönnetyn tuen

määrä tai päätöksen ehdot poikkeavat hake-
muksesta.

42 §
Tukipäätös voi sisältää joko pelkästään

avustuksen myöntämisen, valtionlainaan tai
korkotukilainaan liittyvän tuen myöntämisen
taikka avustuksen ja lainaan liittyvän tuen
myöntämisen.
Valtionlainaan sisältyvä tuki ja korkotuki-

lainan korkotuki myönnetään ensisijaisesti
korkoetuutena siten, että tuki pääsääntöisesti
säännöllisesti hoitaen riittää koko laina-ajak-
si. Lyhennysmaksujen vapaavuosia voidaan
myöntää vain, jos se tuen enimmäismäärää
ylittämättä on mahdollista, kuitenkin enintään
kolme vapaavuotta. Vapaavuodet myönne-
tään kokonaisina vuosina. Korkotukilainan
tuki voi sisältää ainoastaan korkotuen.
Jos valtionlainaan liittyy valtioneuvoston

asetuksen 72 §:ssä tarkoitettu vapautus vel-
vollisuudesta hankkia lainalle pankkitoimin-
nassa yleisesti käytetty vakuus, tuen määrä on
ilmoitettava samassa tukipäätöksessä kuin
valtionlainaan sisältyvä tuki.
Valtiontakaus ja siihen liittyvä tuki myön-

netään eri päätöksellä. Jos samaan hankkee-
seen tai toimenpiteeseen haetaan avustusta ja
korkotukilainaa ja hakemukset ovat yhtä
aikaa vireillä, työvoima- ja elinkeinokeskuk-
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sen on toimitettava hakemukset muuta tukea
kuin valtiontakausta koskevine ratkaisuehdo-
tuksineen ensin maa- ja metsätalousministe-
riölle valtiotakauksen ratkaisemista varten.
Valtiontakausta koskevan ratkaisun jälkeen
muuta tukea koskeva hakemus palautetaan
työvoima- ja elinkeinokeskukselle ratkaista-
vaksi.

43 §
Jos valtionlainan tai korkotukilainan määrä

jäisi alle 5 000 euron, ei tukea saa myöntää
lainaan liittyvänä tukena. Vähimmäis-
lainamäärä on lainakohtainen. Laina voidaan
kuitenkin myöntää yhteishankkeeseen, vaikka
lainamäärä hakijaa kohden jäisi edellä mai-
nittua määrää pienemmäksi. Lainan saa täl-
löin myöntää vain yhtenä lainana.

44 §
Jos hankkeen tai toimenpiteen toteuttami-

nen edellyttää muun viranomaisen lupaa,
tukea ei saa myöntää ennen luvan myöntä-
mistä. Erityisestä syystä tuki voidaan myön-
tää ennen lupaviranomaisen päätöksen anta-
mista.

45 §
Maa- ja metsätalousministeriö laatii vuo-

sittain taulukon, josta ilmenee, miten suuri
tuki tukitasoprosenttina ilmaistuna kor-
koetuudesta ja vapaavuosista kertyy myön-
nettäessä laina eri laina-ajoilla ja lainamää-
rillä. Taulukko on suuntaa-antava.

6 luku

Tuen maksaminen

46 §
Nuoren viljelijän aloitustukea lukuun otta-

matta tuen maksamista on haettava maa- ja
metsätalousministeriön asianomaisen tuen
maksamista varten vahvistamalla lomakkeel-
la, joka toimitetaan tuen saajalle tuen myön-
tämistä koskevan päätöksen yhteydessä.
Tuen maksamista haetaan tuen myöntä-

neeltä viranomaiselta.

47 §
Mitä tämän asetuksen 2 luvun 28—30, 3

luvun 31—32 ja 4 luvun 33—34 §:ssä

säädetään tukihakemuksesta, noudatetaan so-
veltuvin osin tuen maksamista koskevaan
hakemukseen.

48 §
Valtioneuvoston asetuksen 82 §:n 4 mo-

mentissa tarkoitettua tukipäätöksen voimas-
saoloaikaa saa pidentää enintään kaksi kertaa
enintään puoli vuotta kerrallaan.
Tuen myöntäneen viranomaisen on ilmoi-

tettava tuen saajalle tukipäätöksen raukeami-
sesta.

49 §
Investointiin myönnetyn avustuksen en-

simmäisen erän maksamista on haettava
vuoden kuluessa tuen myöntämisestä tai, jos
tukipäätöksen voimassaoloaikaa on valtio-
neuvoston asetuksen 82 §:n 4 momentin
nojalla pidennetty, päätöksessä mainittuna
aikana. Avustuksen viimeisen erän maksa-
mista on haettava viimeistään kolmen kuu-
kauden kuluttua työn valmistumisesta tai
irtaimiston hankinnasta, kuitenkin viimeis-
tään kolmen kuukauden kuluttua työn suo-
rittamiselle tai irtaimiston hankkimiselle ase-
tetun määräajan päättymisestä.
Jos samaan hankkeeseen on myönnetty

sekä avustusta että valtionlainaa tai korkotu-
kilainaa ja avustuksen maksamista sekä lainan
nostolupaa haetaan samalla hakemuksella, on
hakemus toimitettava työvoima- ja elinkei-
nokeskukselle eräistä maaseudun kehittämi-
seen myönnettävistä lainoista annetun valtio-
neuvoston asetuksen 10 §:n 1 momentissa
säädetyssä määräajassa.
Irtaimiston hankintaan myönnetyn avus-

tuksen maksamista saa hakea enintään kah-
dessa erässä.

50 §
Irtaimiston hankintaan myönnetty avustus

maksetaan enintään kahdessa erässä toteutu-
neiden hankintojen mukaisessa suhteessa.
Avustuksesta saadaan kulloinkin maksaa

enintään tukiprosentin mukainen määrä han-
kitun irtaimiston hankintahinnasta. Maksa-
mishakemukseen liitettävästä maksukuitin
jäljennöksestä on käytävä ilmi, että hankittu
irtaimisto vastaa tukipäätöksen perusteena
ollutta tarjousta.
Rakentamiseen tai muuhun työn suoritta-
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miseen myönnetty avustus maksetaan työn
edistymisestä esitetyn selvityksen perusteella
valmiusasteen mukaisena prosentuaalisena
osuutena avustuksen kokonaismäärästä siten
kuin valtioneuvoston asetuksen 88 ja 90 §:ssä
säädetään.

51 §
Edellä 50 §:n 3 momentissa tarkoitetun

selvityksen tekee hanketyypistä riippuen kun-
nan rakennustarkastaja, työvoima- ja elinkei-
nokeskus, hankkeen suunnittelija tai muu
ammattihenkilö, jonka työvoima- ja elinkei-
nokeskus on tukipäätöksessä hyväksynyt ky-
seisen hankkeen valmiusselvityksen tekijäksi.
Rakennushankkeissa ilman eri hyväksyntää

selvityksen voivat kuitenkin antaa työvoima-
ja elinkeinokeskuksen rakennusmestari tai
vastaava rakentamisasiantuntija, kunnan ra-
kennustarkastaja tai muu henkilö, jonka kunta
on hyväksynyt suorittamaan asianomaisen
rakennuksen rakennusvalvonnan.
Lopputarkastusta ei kuitenkaan voi tehdä

urakoitsija, tarvikkeiden toimittaja eikä heihin
taloudellisessa riippuvuussuhteessa oleva
henkilö.
Mitä 1—3 momentissa ja 50 §:n 2—3

momentissa säädetään, sovelletaan ratkaista-
essa investointiin myönnetyn valtionlainan tai
korkotukilainan nostolupaa koskevaa hake-
musta tai, jos nostolupaa ei vaadita, nostet-
taessa lainaa.

52 §
Investointiavustuksen maksamishakemuk-

seen taikka investointiin myönnetyn valtion-
lainan tai korkotukilainan nostolupahakemuk-
seen on liitettävä:
1) alkuperäiset laskut ja maksukuitit sekä

niiden jäljennökset, jos kysymys on
a) irtaimiston hankinnasta;
b) muusta kuin rakentamiseen myönnetystä

avustuksesta tai lainaan liittyvästä tuesta, joka
myönnetään osarahoitettavana tukena; ja
c) sellaisesta kansallisista varoista raken-

nuksen tai työn suorittamiseen myönnetystä
tuesta, jonka maksamista yksinomaan valmi-
usasteen perusteella ei ole päätöksessä hy-
väksytty;
2) selvitys myöntöpäätöksen ja maksamis-

hakemuksen eroamisesta, jos hankittu ir-

taimisto tai tehty työ poikkeaa siitä, mitä
päätöksen mukaan on edellytetty;
3) selvitys muutoksista, jos tuen saajan

olosuhteissa on tapahtunut tukiehtoihin ja
tuen maksamiseen vaikuttavia muutoksia sen
jälkeen, kun tukipäätös on annettu;
4) käytetyn koneen tai laitteen hankinnan

osalta myyjän ilmoitus koneen tai laitteen
tarkasta alkuperästä ja siitä, ettei konetta tai
laitetta varten ole seitsemän edeltäneen vuo-
den aikana myönnetty kansallista tai yhteisön
tukea;
5) käytetyn koneen tai laitteen hankinnan

osalta selvitys koneen tai laitteen teknisistä ja
teknologisista ominaisuuksista ottaen huo-
mioon investoinnin päämäärät;
6) rakentamiseen ja muun työn suorittami-

seen myönnetyn tuen osalta 51 §:ssä tarkoi-
tetun henkilön todistus valmiudesta ja hank-
keen toteuttamisesta hyväksytyn suunnitel-
man mukaisesti.

53 §
Yritysten kehittämiseen myönnetty tuki

maksetaan enintään kahdessa erässä.
Yritysten kehittämistuen viimeisen erän

maksamista on haettava kolmen kuukauden
kuluessa 59 §:ssä säädetyn määräajan päät-
tymisestä, kuitenkin viimeistään kolmen kuu-
kauden kuluessa tuen myöntämisestä, jos
tukipäätöksessä tarkoitetut toimenpiteet on
toteutettu ennen päätöksen antamista.
Maksamishakemukseen on liitettävä:
1) selvitys siitä, että kehittämissuunnitel-

maa on toteutettu päätöksen mukaisesti to-
teutuneita kustannuksia vastaavasti;
2) laskut ja maksukuitit hyväksyttävien

kustannusten suorittamisesta;
3) selvitys myöntöpäätöksen ja maksamis-

hakemuksen eroamisesta, jos toiminta poik-
keaa siitä, mitä päätöksen mukaan on edel-
lytetty;
4) selvitys muutoksista, jos tuen saajan

olosuhteissa on tapahtunut tukiehtoihin ja
tuen maksamiseen vaikuttavia muutoksia sen
jälkeen, kun tukipäätös on annettu:
5) käytetyn koneen tai laitteen hankinnasta

52 §:n 4 ja 5 kohdassa tarkoitetut selvitykset.

54 §
Yrityksen käynnistämiseen myönnetty tuki

maksetaan puolen vuoden aikana maksettuja
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palkkoja vastaavina erinä kalenterivuosittain
enintään kahdessa erässä.
Kunkin puolivuotiserän maksamista on

haettava viimeistään kolmen kuukauden ku-
luessa asianomaisen puolivuotiskauden päät-
tymisestä.
Maksamishakemukseen on liitettävä:
1) selvitys siitä, että käynnistäminen on

toteutettu päätöksen mukaisesti toteutuneita
kustannuksia vastaavasti;
2) palkkakuitit hyväksyttävien kustannus-

ten suorittamisesta;
3) selvitys myöntöpäätöksen ja maksamis-

hakemuksen eroamisesta, jos tehdyt työt
poikkeavat siitä, mitä päätöksen mukaan on
edellytetty;
4) selvitys muutoksista, jos tuen saajan

olosuhteissa on tapahtunut tukiehtoihin ja
tuen maksamiseen vaikuttavia muutoksia sen
jälkeen, kun tukipäätös on annettu.

55 §
Alueelliseen maaseudun kehittämisohjel-

man rahoituskehyksestä osarahoitettavaan ke-
hittämishankkeeseen myönnetty tuki makse-
taan puolen vuoden erissä. Kalenterivuoden
ensimmäisen vuosipuoliskon aikana syntynei-
den kustannusten perusteella tuen maksamista
on haettava 30 päivään syyskuuta mennessä
ja viimeisen vuosipuoliskon aikana syntynei-
den kustannusten perusteella seuraavan ka-
lenterivuoden 31 päivään maaliskuuta men-
nessä. Ensimmäisen toteutusvuoden aikana
voidaan lisäksi maksaa ennakkoa siten, kuin
valtioneuvoston asetuksen 89 §:n 1 momen-
tissa säädetään.
Tavoite 1 -ohjelman rahoituskehyksestä

osarahoitettavaan kehittämishankkeeseen
myönnetty tuki maksetaan valtioneuvoston
asetuksen 89 §:n 1 momentin mukaisesti.
Avustuksen maksamista on haettava erik-

seen ennakon maksuna ja erikseen lopullisten
kustannusten perusteella.
Maksamishakemukseen on liitettävä:
1) selvitys kehittämishankkeen toteutumi-

sesta päätöksen ja hyväksytyn hankesuunni-
telman mukaisesti, ellei kysymys ole ensim-
mäisen ennakon maksusta;
2) jäljennökset ja maksukuitit hyväksyttä-

vistä kustannuksista siltä ajanjaksolta, jonka
kustannuksiin maksamista haetaan;
3) selvitys myöntöpäätöksen tai hyväksytyt

kehittämissuunnitelman ja maksamishake-
muksen eroamisesta, jos kehittämishankkee-
seen sisällytetyt toimenpiteet ja kustannukset
poikkeavat siitä, mitä päätöksessä tai hyväk-
sytyssä kehittämissuunnitelmassa edellytetty;
4) selvitys muutoksista, jos tuen saajan

olosuhteissa on tapahtunut tukiehtoihin ja
tuen maksamiseen vaikuttavia muutoksia sen
jälkeen, kun tukipäätös on annettu;
5) käytetyn koneen tai laitteen hankinnasta

52 §:n 4 ja 5 kohdassa tarkoitetut selvitykset;
6) kehittämishankkeeseen sisältyvästä ra-

kentamisesta 52 §:n 6 kohdassa tarkoitettu
selvitys.
Toimintaryhmän hyväksytyn toimintaoh-

jelman toteuttamiseen liittyvän kehittämis-
hankkeen maksamishakemus on toimitettava
toimintaryhmälle määräajassa.

56 §
Tutkimukseen myönnetty tuki maksetaan

valtioneuvoston asetuksen 91 §:n mukaisesti.
Maksamishakemukseen on liitettävä:
1) selvitys tutkimushankkeen toteutumises-

ta päätöksen ja hyväksytyn tutkimussuunni-
telman mukaisesti, ellei kysymys ole ensim-
mäisen ennakon maksusta;
2) jäljennökset ja maksukuitit hyväksyt-

tävistä kustannuksista siltä ajanjaksolta, jonka
kustannuksiin maksamista haetaan;
3) selvitys myöntöpäätöksen tai hyväksytyt

tutkimussuunnitelman ja maksamishake-
muksen eroamisesta, jos tutkimushankkee-
seen sisällytetyt toimenpiteet ja kustannukset
poikkeavat siitä, mitä päätöksessä tai hyväk-
sytyssä tutkimussuunnitelmassa edellytetty;
4) selvitys muutoksista, jos tuen saajan

olosuhteissa on tapahtunut tukiehtoihin ja
tuen maksamiseen vaikuttavia muutoksia sen
jälkeen, kun tukipäätös on annettu;
5) valtioneuvoston asetuksen 65 §:n 5

momentissa tarkoitetun koneen tai laitteen
osalta 55 §:n 4 momentin 5 kohdassa tarkoi-
tettu selvitys, jos kone tai laite hankitaan
käytettynä.

57 §
Sen estämättä, mitä 54 §:n 3 momentin 2

kohdassa ja 55 §:n 3 momentin 2 kohdassa
muuta kuin rakentamista koskevista laskuista
ja kuiteista säädetään, voidaan meno todentaa
tuettua toimenpidettä tai hanketta koskeviin
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kirjanpitovienteihin perustuvalla luettelolla
kustannuksista siten, että kustannukset on
tarkasti yksilöity laskuittain. Jos samaan
laskuun sisältyy useiden eri tavaroiden tai
palvelujen hankinta, kukin hankinta on eri-
teltävä kustannuksineen.
Luettelon tulee olla tuen saajan kyseisen

toiminnan kirjanpidosta vastaavan henkilön
laatima. Luettelon laatijan on allekirjoituk-
sellaan vahvistettava sen oikeellisuus ja ti-
lintarkastajan varmennettava se. Kirjanpitäjän
on merkittävä niihin kirjanpitotositteisiin,
joiden tiedot ovat sisältyneet luetteloon, tuen
maksaja, päätöksen hallinnollinen numero ja
maksupäivä sekä varmennettava merkintä.
Merkinnän saa tehdä leimalla.
Tuen saajan on toimitettava pyynnöstä

maksatushakemuksen käsittelyä varten työ-
voima- ja elinkeinokeskukselle tai, jos maa-
ja metsätalousministeriö on myöntänyt tuen,
ministeriölle 2 momentissa tarkoitettuun lu-
etteloon sisältyneistä menoista laskut ja kuitit
alkuperäisinä tai jäljennöksinä.
Työvoima- ja elinkeinokeskuksen on 2

momentissa säädetyn lisäksi tarkastettava
vuosittain edustava määrä tuensaajista. Tuen-
saajan luona on tarkistettava alkuperäiset
kirjanpitotositteet ja todentaa menot alkupe-
räisistä kirjanpitotositteista sekä leimattava
tarkastamansa kirjanpitotositteet.
Mitä edellä 1—3 momentissa säädetään, ei

sovelleta, jos kysymys on valtioneuvoston
65 §:n 1 momentissa tarkoitetusta tutkimuk-
sesta.

58 §
Jos avustuksen maksamista tai lainan nos-

tamista haetaan laskujen ja kuittien perusteel-
la, kyseiset tositteet on ennen maksamis- tai
nostolupahakemukseen liittämistä kirjattava
tuen saajan kirjanpitoon.
Jos avustus tai lainaan liittyvä tuki on

myönnetty osarahoitettuna, työvoima- ja elin-
keinokeskukselle on toimitettava alkuperäiset
laskut ja maksukuitit. Työvoima- ja elinkei-
nokeskukselle toimitetut tositteet on palau-
tettava tuen saajalle viipymättä pääsääntöi-
sesti kolmen työpäivän kuluessa. Ennen pa-
lauttamista ne on kopioitava ja leimattava
työvoima- ja elinkeinokeskuksessa. Jos tosit-
teet tuodaan työvoima- ja elinkeinokeskuk-
selle, tuen saajalle tai hänen edustajalleen on

pyydettäessä annettava kuitti tositteiden vas-
taanottamisesta.

59 §
Arvioitaessa, onko hakija valtioneuvoston

asetuksen 89 §:n 2 momentissa tarkoitettu
yleishyödyllinen yhteisö, jolle voidaan mak-
saa ennakkoa, selvitystä on erityisesti han-
kittava hakijan toiminnan merkityksestä pai-
kallisesti ja alueellisesti koko alueen väestön
hyvinvoinnin kannalta, hakijan aikaisemman
toiminnat tulokset, edellytykset menestyksel-
liseen toimintaan ja rahoitusrakenne. Enna-
kon tarve ratkaistaan hankekohtaisesti. Jos
ennakkoa hakee lakisääteistä tai muuten
säännönmukaista valtioapua saava yhteisö,
hakemuksesta on pyydettävä maa- ja metsä-
talousministeriön lausunto.
Ennakon maksamisen ehdoksi voidaan

asettaa vakuuden antaminen. Vakuutena voi-
daan käyttää talletuksia, pankki- ja henkilö-
takauksia sekä kiinnitysvakuuksia. Vakuus on
vaadittava, jos hakijan aikaisemmassa toimin-
nassa on ilmennyt sellaisia puutteita, että
kehittämishankkeen toteutuminen tukipäätök-
sen mukaisesti voi vaarantua.
Jos ennakon maksamiseksi edellytetään

vakuuden antamista, työvoima- ja elinkeino-
keskuksen on annettava vakuuden luovutta-
misesta todistus luovuttajalle. Todistus on
annettava työvoima- ja elinkeinokeskukselle
vakuuden palautuksen yhteydessä.
Työvoima- ja elinkeinokeskuksen on säi-

lytettävä vakuus turvallisesti.

7 luku

Erityisiä säännöksiä

60 §
Työ, jota varten on myönnetty rahoitus-

laissa tarkoitettua avustusta tai lainaan liitty-
vää tukea, on tehtävä loppuun kahden vuoden
kuluessa tuen myöntämisestä, jollei työn
suorittamisaikaan ole perustelluista syistä
myönnetty pidennystä. Kehittämishankkeiden
osalta työ tai toimenpide on kuitenkin tehtävä
loppuun valtioneuvoston asetuksen 50 §:n 4
momentissa säädetyssä ajassa. Kehittämisha-
kemuksen työaikaan sisältyy myös se aika,
joka tarvitaan viimeisen maksatushakemuk-
sen ja sitä varten laadittavan loppuselvityksen
laatimiseen.
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Irtaimisto on hankittava vuoden kuluessa
tukipäätöksen antamisesta, kuitenkin ennen
kuin avustuksen maksamista tai lainan nos-
tolupaa on haettava tai lainan ensimmäinen
erä nostettava.
Tuen myöntänyt viranomainen voi myön-

tää hakemuksesta työn suorittamisaikaan pi-
dennystä ennen työajan loppumista tehdystä
hakemuksesta.
Pidennystä ei myönnetä enempää kuin

vuosi kerrallaan ja enintään yhteensä kaksi
vuotta, kehittämishankkeisiin kuitenkin enin-
tään yksi vuosi.

61 §
Tuen vaikuttavuuden arviointia varten tuen

seurannasta ja vaikuttavuuden arvioinnista
säädetään erikseen maa- ja metsätalousminis-
teriön asetuksella.

62 §
Työvoima- ja elinkeinokeskuksen on tuki-

ja maksatushakemuksia käsitellessään
1) noudatettava rekisteriä käytettäessä

asianmukaista huolellisuutta ja seurattava
rekisterin käyttöohjeita;
2) täytettävä maa- ja metsätalousministe-

riön vahvistamat tarkistuslistat asianmukai-
sesti;
3) varmistettava asianmukainen maksujen

jäljitysketju;
4) tarvittaessa paikan päällä tehtävin tar-

kistuksin varmistettava menon asiallisuus ja
oikeellisuus;

5) rekisterin säännöllisellä ristiintarkistuk-
sin valvottava tukien oikeaa käyttöä.

63 §
Päätöksessä, jossa luottolaitos määrätään

irtisanomaan valtionlaina, on erikseen todet-
tava, peritäänkö korkoetuutena ja vapaavuo-
sina myönnetty tuki takaisin velalliselta.

64 §
Tukea takaisin perittäessä tai lakkautetta-

essa on päätökseen eriteltävä EU:n osuus siitä
tukimäärästä, joka peritään takaisin tai lak-
kautetaan.

65 §
Tukihakemukseen mahdollisesti liittynyt

lainahakemus on palautettava tukipäätöstä
tiedoksi annettaessa luottolaitokselle.

66 §
Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä

marraskuuta 2000. Tämän asetuksen 22 §,
23 § ja 42 §:n 3 ja 4 momentti tulevat
kuitenkin voimaan maa- ja metsätalousminis-
teriön asetuksella erikseen säädettävänä ajan-
kohtana.
Tätä asetusta sovelletaan 3 päivänä huhti-

kuuta 2000 tai sen jälkeen vireille tulleisiin
rahoituslain nojalla tehtyihin 1 §:n 1 momen-
tissa tarkoitettuihin hakemuksiin.
Sen estämättä, mitä 2 §:ssä säädetään,

sovelletaan tätä asetusta vuoden 2000 jälkeen
niihin hakemuksiin, jotka tulevat vireille
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2000.

Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2000

Maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilä

Vanhempi hallitussihteeri Katriina Pessa
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