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Valtioneuvoston asetus

301/2011

vuonna 2011 myönnettävän maatilan investointituen kohdentamisesta annetun valtioneu-
voston asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2011

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esitte-
lystä,

muutetaan vuonna 2011 myönnettävän maatilan investointituen kohdentamisesta annetun
valtioneuvoston asetuksen (977/2010) 27 §:n 4 momentti ja

lisätään 27 §:ään uusi 5 momentti ja asetukseen uusi 27 a § seuraavasti:

27 §

Tuen muoto ja enimmäismäärä

— — — — — — — — — — — — —
Valtiontakaus voidaan myöntää 4—6, 8, 9

ja 14 §:ssä tarkoitettuun investointiin sekä
muuta kuin kanataloutta koskevaan 7 §:ssä
tarkoitettuun investointiin. Valtiontakauksen
enimmäismäärä investointia kohden on
500 000 euroa.

Muuhun kuin 4 §:ssä tarkoitettuun inves-
tointiin myönnettävä valtiontakaus voi kos-
kea enintään 80 prosenttia takauksen koh-
teena olevan lainan määrästä koko laina-ai-
kana.

27 a §

Valtiontakaukseen sisältyvän tuen
enimmäismäärä

Jos investointiin myönnetään valtionta-
kaus, valtiontakaukseen sisältyvä tuki voi
ylittää ääliitteen mukaisen tuen enimmäis-
määrän. Enimmäismäärää ei kuitenkaan saa

ylittää siltä osin, kuin valtiontakaukseen si-
sältyvä tuki yhdessä samaan tarkoitukseen
myönnettävän muun tuen kanssa ylittäisi
60 prosenttia investoinnin hyväksyttävistä
kustannuksista, jos tuen saaja on nuori vilje-
lijä, tai 50 prosenttia, jos tuen saaja on muu
viljelijä.

Jos investointi koskee lypsy-, nautakarja-,
lammas- tai hevostaloutta taikka sellaista
puutarhatuotteiden tuotevarastoa, joka saa
maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista
annetun lain (1559/2001) 12 §:ssä tarkoitettu-
jen puutarhatuotteiden varastointitukea,
1 momentissa tarkoitettuja enimmäismääriä
vastaavat tuen enimmäismäärät ovat 70 pro-
senttia investoinnin hyväksyttävistä kustan-
nuksista myönnettäessä tukea nuorelle viljeli-
jälle ja 60 prosenttia myönnettäessä tukea
muulle viljelijälle.

Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä
huhtikuuta 2011. Tämän asetuksen voimaan-
tullessa vireillä oleviin hakemuksiin sovelle-
taan tämän asetuksen voimaan tullessa voi-
massa olleita säännöksiä.

Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2011

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila

Lainsäädäntöneuvos Katriina Pessa
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