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maatalouden rakennetuesta

Annettu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 2015

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maatalouden rakennetuista annetun lain
(1476/2007) nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään maatalouden
rakennetuista annetussa laissa (1476/2007),
rakennetukilaki, tarkoitetun nuoren viljelijän
aloitustuen ja maatilan investointituen myön-
tämisen ja maksamisen edellytyksistä sekä
niihin liittyvistä menettelyistä.

Tukikelpoisista investoinneista sekä inves-
tointituen muodosta ja tuen enimmäismää-
rästä säädetään valtioneuvoston asetuksella
erikseen.

2 §

Valtiontukea koskevan Euroopan unionin
lainsäädännön soveltaminen

Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että
tuettava toimenpide täyttää Manner-Suomen
maaseudun kehittämisohjelman 2014—2020,

ohjelma, ja sen hyväksymistä tai muuttamista
koskevan komission päätöksen ehdot.

Tukea ei saa myöntää eikä myönnettyä
tukea maksaa, jos tuen tai sen maksun hakija
ei ole noudattanut eräiden valtion tukea kos-
kevien Euroopan yhteisöjen säännösten so-
veltamisesta annetun lain (300/2001) 1 §:ssä
tarkoitettua tuen takaisinperintäpäätöstä.

2 luku

Tuen saajaa ja maatilaa koskevat
edellytykset

3 §

Määräysvalta yrityksessä

Henkilöllä katsotaan olevan rakennetuki-
lain 8 §:ssä tarkoitettu määräysvalta osakeyh-
tiössä, jos hänellä on yli puolet yhteisön
osakkeista ja hänen omistamansa osakkeet
tuottavat yli puolet yhtiön osakkeiden ääni-
määrästä. Määräysvalta voi muodostua myös
yhtä useamman henkilön omistamien osak-
keiden ja osakkeiden tuottaman äänimäärän
perusteella. Jos henkilöllä on määräysvalta



toisessa yhtiössä, joka on osakkaana tukea
hakeneessa yhtiössä, henkilön määräysvalta
voi perustua myös ensiksi mainitun yhtiön
omistamien osakkeiden tai osuuksien tuotta-
maan äänimäärään.

Avoimessa yhtiössä määräysvallan katso-
taan olevan yhtiömiehillä yhdessä. Komman-
diittiyhtiössä määräysvallan katsotaan olevan
vastuunalaisten yhtiömiesten enemmistöllä.

Osuuskunnassa määräysvallan katsotaan
olevan jäsenten enemmistöllä.

4 §

Ammattitaito

Rakennetuen myöntämisen edellytyksenä
olevana riittävänä ammattitaitona pidetään
tuen kohteena olevan yritystoiminnan harjoit-
tamisen kannalta tarkoituksenmukaista vähin-
tään toisen asteen luonnonvara-alan tutkintoa.

Investointitukea myönnettäessä riittävänä
ammattitaitona pidetään myös vähintään kol-
men vuoden käytännön kokemusta maatalou-
desta ja sen lisäksi hankittua tuen kohteena
olevan yritystoiminnan harjoittamisen kan-
nalta tarkoituksenmukaista koulutusta, jonka
laajuus vastaa vähintään 10 opintoviikkoa tai
15 opintopistettä. Jos tuotantosuunta ei tuet-
tavan investoinnin vuoksi muutu, riittävänä
ammattitaitona pidetään vähintään kolmen
vuoden työkokemusta maataloudesta.

Aloitustukea myönnettäessä riittävänä am-
mattitaitona pidetään myös vähintään kolmen
vuoden käytännön kokemusta maataloudesta
ja sen lisäksi hankittua tuen kohteena olevan
yritystoiminnan harjoittamisen kannalta tar-
koituksenmukaista koulutusta, jonka laajuus
vastaa vähintään 20 opintoviikkoa tai 30
opintopistettä ja josta vähintään 10 opinto-
viikkoa tai 15 opintopistettä vastaava osuus
on talousopintoja. Jos aloitustukea hakee
kaksi tai useampi luonnollinen henkilö yh-
dessä, ammattitaitoa koskevan edellytyksen
katsotaan täyttyvän, jos jokaisella hakijalla
on edellä tarkoitettu käytännön kokemus ja
vähintään puolella hakijoista on edellä tarkoi-
tettu koulutus.

Edellä tarkoitettu ammattitaito voidaan
osoittaa myös oppisopimuskoulutuksella tai
näyttötutkinnolla.

5 §

Maatilan sijainti

Maatilan katsotaan sijaitsevan sen kunnan
alueella, jossa maatilan talouskeskus tai pää-
osa tuotantorakennuksista on. Jos tilalla ei ole
talouskeskusta tai tuotantorakennusta, maati-
lan katsotaan sijaitsevan sen kunnan alueella,
jossa pääosa maatilan pelloista on.

6 §

Maatilan tuotanto-olosuhteita koskeva
selvitys

Rakennetukilain 12 §:ssä tarkoitettujen
vaatimusten noudattaminen voidaan todeta
viranomaisten suorittamien tarkastusten tai
valvontojen perusteella, viranomaisten pää-
tösten perusteella, hakijan esittämän selvityk-
sen perusteella tai maatilakäynnin perus-
teella.

3 luku

Maatalousyrityksen taloutta koskevat
edellytykset

7 §

Maatalousyrityksen taloudellinen asema

Yritystoiminnan edellytyksiä arvioitaessa
otetaan huomioon tuen kohteena olevan yri-
tystoiminnan kannattavuus ja vakavaraisuus,
hakijan maksuvalmius sekä tuotteiden ja pal-
velujen markkinointimahdollisuudet.

Tukea ei myönnetä sellaiselle vaikeuksissa
olevalle yritykselle, jota tarkoitetaan komis-
sion tiedonannossa suuntaviivat valtiontuesta
rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa ole-
vien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudis-
tukseen (2014/C 249/01).

8 §

Yrittäjätulon vähimmäismäärä

Myönnettäessä tukea 17 §:n mukaan liike-
toimintasuunnitelmaa edellyttävään inves-
tointiin edellytyksenä on, että hakija voi lii-
ketoimintasuunnitelman perusteella saavuttaa
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vähintään 25 000 euron vuotuisen maatalou-
den yrittäjätulon viimeistään tuen myöntä-
misvuotta seuraavana viidentenä kalenteri-
vuonna.

Myönnettäessä 14 §:n 1 momentissa tar-
koitettua aloitustukea edellytyksenä on, että
hakija voi liiketoimintasuunnitelman perus-
teella saavuttaa vähintään 25 000 euron ja
enintään 400 000 euron vuotuisen maatalou-
den yrittäjätulon viimeistään tuen myöntä-
misvuotta seuraavana kolmantena kalenteri-
vuonna.

Myönnettäessä 14 §:n 2 momentissa tar-
koitettua aloitustukea edellytyksenä on, että
hakija voi liiketoimintasuunnitelman perus-
teella saavuttaa vähintään 15 000 euron ja
enintään 400 000 euron vuotuisen maatalou-
den yrittäjätulon viimeistään tuen myöntä-
misvuotta seuraavana kolmantena kalenteri-
vuonna.

Yrittäjätulon vähimmäismäärän tulee täyt-
tyä ilman avustuksena myönnettävää aloitus-
tukea.

9 §

Yrittäjätulon laskeminen

Maatalouden yrittäjätulo lasketaan vähen-
tämällä maataloudesta saatavista tuotoista
maatalouteen kohdistuvat muuttuvat ja kiin-
teät kulut, poistot sekä velkojen korot. Maa-
talouden muuttuviin tai kiinteisiin kuluihin ei
lueta hakijan omasta työstä aiheutuneita palk-
kakuluja.

Omaisuudesta tehtäviä poistoja lasketta-
essa on perusteena käytettävä olemassa ole-
vien rakennusten ja perusparannusten jälleen-
hankinta-arvosta vuotuiset poistot vähentä-
mällä saatavia nykyarvoja sekä muiden omai-
suusosien arvioituja käypiä arvoja. Raken-
nuksen nykyarvoa laskettaessa voidaan eri-
tyisestä syystä ottaa huomioon myös
rakennuksen ajanmukaisuus ja soveltuvuus
nykyiseen käyttöönsä. Laskettaessa uuden ra-
kennuksen poistoja, perusteena on käytettävä
kustannusarviota 4 momentin mukaisesti.

Vuosittainen poisto lasketaan prosentti-
osuutena kunkin omaisuusosan poistamatta
olevasta nykyarvosta. Rakennuksen poisto-
prosentti on 4 prosenttia, koneiden ja laittei-
den 10 prosenttia sekä perusparannusten 3
prosenttia.

Haettu ja hakijalle rakennetukilain tai sitä
vastaavan aiemman lainsäädännön perus-
teella myönnetty investointiavustus otetaan
huomioon tuettavan investoinnin hankinta-
menon vähennyksenä siten, että poistolasken-
nassa poistopohjana käytetään avustuksella
vähennettyä hankintamenoa.

4 luku

Tuettavaa toimenpidettä koskevat
edellytykset

10 §

Tuettavien toimenpiteiden valinta

Tuettavia toimenpiteitä valittaessa nouda-
tetaan ohjelman mukaisia valintaperusteita.
Maa- ja metsätalousministeriö maaseudun
kehittämisohjelmien hallinnoinnista annetun
lain (27/2014) 11 §:ssä tarkoitettuna hallinto-
viranomaisena vahvistaa valintaperusteet
mainitun lain 14 §:ssä tarkoitettua seuranta-
komiteaa kuultuaan. Valintaperusteiden vah-
vistamispäätöksestä tiedotetaan mainitun lain
17 §:n mukaisesti.

11 §

Hakuaika

Nuoren viljelijän aloitustukea ja maatilan
investointitukea saa hakea jatkuvasti. Hake-
mukset ratkaistaan tukijaksoittain, jotka ovat:

1) nuoren viljelijän aloitustuessa:
a) 1 päivästä marraskuuta 31 päivään tam-

mikuuta;
b) 1 päivästä helmikuuta 30 päivään huhti-

kuuta;
c) 1 päivästä toukokuuta 31 päivään heinä-

kuuta;
d) 1 päivästä elokuuta 31 päivään loka-

kuuta;
2) maatilan investointituessa:
a) 16 päivästä lokakuuta 15 päivään tam-

mikuuta;
b) 16 päivästä tammikuuta 15 päivään

maaliskuuta;
c) 16 päivästä maaliskuuta 15 päivään elo-

kuuta;
d) 16 päivästä elokuuta 15 päivään loka-

kuuta.
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5 luku

Nuoren viljelijän aloitustuki

12 §

Eräät aloitustuen myöntämisen edellytykset

Myönnettäessä aloitustukea yhteisesti use-
ammalle kuin yhdelle luonnolliselle henki-
lölle, kunkin hakijan osuutta vastaavan osan
maatilasta tulee yksinään täyttää 8 §:n 2 tai 3
momentissa tarkoitettu yrittäjätuloa koskeva
edellytys. Jos tukea myönnetään Euroopan
unionin suorista tuista maataloudelle annetun
lain (193/2013) 2 §:n 15 kohdassa tarkoite-
tuille puolisoille yhteisesti, riittää, että puoli-
soiden yrittäjätulo yhdessä täyttää yrittäjätu-
loa koskevan edellytyksen.

Maatilaa kohden voidaan myöntää yksi
aloitustuki. Jos aloitustuen hakija on luonnol-
linen henkilö, tukea ei myönnetä, jos hänelle
on elinkeinonharjoittajana taikka yhteisön
osakkuuden tai jäsenyyden perusteella jo ai-
kaisemmin myönnetty aloitustukea. Jos aloi-
tustuen hakija on yhteisö, tukea ei myönnetä,
jos yhteisön määräysvaltaa käyttävälle osak-
kaalle tai jäsenelle on jo aikaisemmin myön-
netty aloitustukea.

Aloitustuki voidaan kuitenkin myöntää, jos
tuen saaja on luopunut jo myönnetystä tuesta
eikä tuen maksamista ole aloitettu tai lainaa
nostettu. Tukipäätöksen mukainen oikeus tu-
keen voidaan myös siirtää tuen kohteena ole-
vaa toimintaa jatkamaan perustetulle yhtei-
sölle, jossa tuen saanut luonnollinen henkilö
käyttää määräysvaltaa.

13 §

Tilanpidon aloittaminen

Tilanpito katsotaan aloitetuksi, kun hakija
ryhtyy tilanpidosta päävastuullisena maata-
lousyrittäjänä harjoittamaan maataloutta ja
saa luovutuskirjan tai kirjallisen vuokrasopi-
muksen perusteella hallintaansa sellaisen yh-
den tai useamman maatilan tai maatilan osan,
jotka muodostavat maatilataloudellisen koko-
naisuuden, jolla harjoitettavasta maatalou-
desta saatavan vuotuisen yrittäjätulon määrä
on liiketoimintasuunnitelman perusteella vä-
hintään 12 000 euroa.

Jos kiinteistö on saatu perinnönjaossa, osi-
tuksessa tai testamentilla, aloittamisen ajan-
kohdaksi katsotaan hetki, jona perinnönjako,
ositus tai testamentti on saanut lainvoiman ja
hakija on saanut hallintaansa 1 momentissa
tarkoitetun maatilataloudellisen kokonaisuu-
den.

Jos hallinta siirtyy myöhemmin kuin luo-
vutuskirjan allekirjoituspäivänä taikka het-
kenä, jona perinnönjako, ositus tai testamentti
saa lainvoiman, aloittamisen katsotaan tapah-
tuneen hallinnan siirron ajankohtana.

14 §

Aloitustuen määrä

Edellä 8 §:n 2 momentissa tarkoitetun yrit-
täjätulovaatimuksen täyttävälle maatalous-
yrittäjälle myönnettävän aloitustuen määrä on
yhteensä 70 000 euroa, josta avustuksen
määrä on 35 000 euroa sekä korkotuen ja
varainsiirtoverolain (931/1996) 14 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitetun verovapauden määrä yh-
teensä enintään 35 000 euroa, josta korkotuen
määrä on enintään 30 000 euroa.

Edellä 8 §:n 3 momentissa tarkoitetun yrit-
täjätulovaatimuksen täyttävälle maatalous-
yrittäjälle myönnettävän aloitustuen määrä on
yhteensä 30 000 euroa, josta avustuksen
määrä on 10 000 euroa sekä korkotuen ja 1
momentissa tarkoitetun verovapauden määrä
yhteensä enintään 20 000 euroa, josta korko-
tuen määrä on enintään 15 000 euroa.

Aloitustuen enimmäismäärässä otetaan
huomioon koko kiinteistön hankintaan koh-
distuva 1 momentissa tarkoitettu verovapaus
siten kuin 26 §:n 2 momentissa säädetään.

15 §

Aloitustukeen liittyvä korkotukilaina

Nuoren viljelijän aloitustukeen sisältyvällä
korkotuella tuetun lainan määrä saa olla enin-
tään 80 prosenttia 16 §:ssä tarkoitetuista hy-
väksyttävistä kustannuksista. Korkotukilai-
naa maatilan tai maatalousirtaimiston hankin-
taan voidaan myöntää yhteensä enintään:

1) 230 000 euroa 14 §:n 1 momentissa
tarkoitettua tukea myönnettäessä;

2) 150 000 euroa 14 §:n 2 momentissa
tarkoitettua tukea myönnettäessä.
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16 §

Hyväksyttävät kustannukset myönnettäessä
aloitustuki korkotukena

Korkotukea voidaan myöntää lainalle, jota
käytetään seuraaviin tilanpidon aloittamisessa
tarpeellisiin kustannuksiin:

1) yhden tai useamman maatilan tai maati-
lan osan hankintahinta;

2) hakijan omistukseen jäävää maatilaa
koskeva, osituksesta ja perinnönjaosta joh-
tuva maatilan tai sen osan lunastushinta;

3) hakijan omistukseen osituksessa jää-
västä maatilasta johtuva tasinko;

4) hakijalle testamentatusta maatilasta tai
sen osasta johtuva lakiosan täydennyksen
suorittaminen;

5) maatilan hankinnan yhteydessä hankit-
tujen tai yhden vuoden kuluessa tukipäätök-
sestä hankittavien maatalouskoneiden tai
-laitteiden hankintahinta tilan tuotannossa,
jota nuori viljelijä ryhtyy harjoittamaan;

6) maatilan hankinnan yhteydessä hankittu-
jen tai yhden vuoden kuluessa tukipäätöksestä
hankittavien tuotantoeläinten hankintahinta.

Hyväksyttäviin kustannuksiin luetaan vas-
tike hankitun omaisuuden arvosta maa- tai
metsätalouteen käytettynä sekä maatilan
asuinrakennus. Korkotukea myönnetään ai-
noastaan vastikkeeseen, joka maksetaan vii-
meistään lainan viimeistä erää nostettaessa
myyjälle tai myyjän määräämälle rahana, tai
jolla korkotukilainaa nostettaessa maksetaan
kokonaan luovutuskirjassa poismaksettavaksi
sovittu tai ostajan vastattavaksi ottama laina.

Korkotukea ei myönnetä sellaiseen osaan
hankinnan kustannuksista, johon kohdistuu
tilanpidon aloittamisen yhteydessä siirrettä-
vään tuettuun lainaan liittyvä korkotuki tai
-etuus, jota ei ole käytetty loppuun.

6 luku

Investointituki

17 §

Liiketoimintasuunnitelmaa edellyttävät inves-
toinnit

Investointituen myöntämisen edellytyk-
senä on, että hakija esittää liiketoimintasuun-

nitelman. Liiketoimintasuunnitelmaa ei kui-
tenkaan tarvitse esittää, jos hakemus koskee
1 §:n 2 momentissa tarkoitetun valtioneuvos-
ton asetuksen mukaan tukikelpoista:

1) salaojitusta;
2) mehiläistaloutta;
3) sadonkorjuukoneen hankintaa yhteis-

käyttöön;
4) työympäristöä, tuotantohygieniaa, eläin-

ten hyvinvointia tai ympäristön tilaa edistä-
vää investointia.

18 §

Tuettavaa investointia koskevat yleiset
edellytykset

Hyväksyttävät enimmäiskustannukset voi-
vat olla erilaiset maan eri osissa, jos rakenta-
misen kustannukset eroavat investoinnin kus-
tannuksiin vaikuttavalla tavalla.

Myönnettäessä tukea rakentamista koske-
vaan investointiin hyväksyttävien enimmäis-
kustannusten on perustuttava tuen hakuajan-
kohdan kustannustasoon.

Samaan investointiin katsotaan kuuluviksi
ne toimenpiteet, jotka yhdessä muodostavat
tuotantotoiminnassa tarpeellisen toiminnalli-
sen kokonaisuuden. Jos samaan investointiin
sisältyy vähäisiä osia, joilla on eri käyttötar-
koitus, tukitaso määräytyy investoinnin pää-
asiallisen käyttötarkoituksen perusteella.

19 §

Investointituen ulkopuolelle jäävät kustan-
nukset

Sen lisäksi, mitä ohjelmasta rahoitettavia
maatalouden rakennetukia koskevassa Euroo-
pan unionin lainsäädännössä säädetään kus-
tannuksista, jotka eivät oikeuta investointitu-
keen, investointitukea ei makseta kustannuk-
sista, jotka aiheutuvat:

1) käytettyjen koneiden tai laitteiden han-
kinnasta;

2) traktorin tai pienkuormaajan hankin-
nasta;

3) hankinnoista, jotka on tehty hakijalta,
hänen Euroopan unionin suorista tuista maa-
taloudelle annetun lain 2 §:n 16 kohdassa
tarkoitetulta perheenjäseneltään, hakijan tai
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hänen perheenjäsenensä määräysvallassa ole-
valta yritykseltä tai hakijana olevan yrityksen
johtavassa asemassa olevalta henkilöltä, jollei
hankinnasta ole hankittu riittävästi tarjouksia
muilta asianmukaisilta tarjoajilta;

4) hakijan itsensä suorittamasta kuljetuk-
sesta;

5) viranomaisluvista, liittymämaksuista tai
vastaavista kuluista.

20 §

Hyväksyttävät kustannukset osamaksu-
kaupassa

Investointitukea voidaan myöntää kustan-
nuksiin, jotka aiheutuvat koneen tai laitteen
hankinnasta osamaksurahoituksella enintään
omaisuuden markkina-arvoon asti. Osamak-
sukaupasta annetun lain (91/1966) 1 §:ssä
tarkoitetulla osamaksukaupalla hankitun
omaisuuden hankintameno katsotaan myös
rahoitusvelan osalta tukikelpoiseksi, jos:

1) tuen saajalla on oikeudellisesti sitova
osamaksukaupasta annettuun lakiin ja solmit-
tuun rahoitussopimukseen perustuva velvolli-
suus maksaa jäljellä oleva rahoitusvelka ra-
hoitusyhtiölle;

2) rahoitusyhtiö on maksanut tuen saajan
puolesta rahoitusvelan myyjälle;

3) omaisuus on toimitettu tuen saajalle;
4) omaisuuden omistusoikeutta vastaavat

oikeudet siirtyvät tuen saajalle siten, että tuen
saaja on oikeutettu tekemään omaisuudesta
poistoja sekä vähentämään arvonlisäveron,
jos tuen saaja on arvonlisäverovelvollinen.

Osamaksusopimukseen liittyvät hallinto-,
vakuutus-, korjaus-, huolto- tai muut vastaa-
vat kustannukset eivät ole tukikelpoisia.

21 §

Omat tuotantopanokset

Yksityisenä rahoituksena hyväksytään
oman puutavaran tai maa-aineksen käyttö,
tuen saajan tekemä työ ja korkotukilainan
pääoma. Oman työn arvo on 15 euroa työnte-
kijätunnilta. Jos työ tehdään käyttäen trakto-
ria tai muuta vastaavaa työkonetta, työn arvo
on 30 euroa tunnilta henkilötyön lisäksi.
Työstä on pidettävä tuntikirjanpitoa.

22 §

Investoinnin aloittaminen

Toimenpide, josta aiheutuviin kustannuk-
siin investointitukea haetaan, katsotaan aloi-
tetuksi, kun:

1) rakennettaessa tai laajennettaessa raken-
nusta, rakennelmaa tai rakennetta perustustyö
on aloitettu valamalla tai muulla vastaavalla
kestävällä tavalla tai, jos perustustyön toteut-
taa urakoitsija, lopullinen urakkasopimus on
allekirjoitettu;

2) peruskorjattaessa rakennusta, rakennel-
maa tai rakennetta työn tekeminen on aloi-
tettu taikka, jos työ teetetään, lopullinen sopi-
mus on allekirjoitettu;

3) hankittaessa kone, laite tai muu käyttö-
omaisuuteen kuuluva esine tai oikeus tilaus
on tehty tai sopimus hankinnasta on allekir-
joitettu tai, jos tilausta tai hankintasopimusta
ei edellytetä, esineen tai oikeuden hankinta-
hinta, tai jos hinta maksetaan erissä, ensim-
mäinen erä on maksettu;

4) toteutettaessa muu kuin 1—3 kohdassa
tarkoitettu toimenpide työn tekeminen on
aloitettu taikka, jos työ teetetään, lopullinen
sopimus on allekirjoitettu.

23 §

Rakennussuunnitelma

Rakennuksen, rakennelman tai rakenteen
rakentamista koskevaan suunnitelmaan on lii-
tettävä seuraavat riittävän yksityiskohtaiset
asiakirjat:

1) pääpiirustukset;
2) erikoissuunnitelmat, jos niillä on merki-

tystä rakennuksen toimivuutta ja hyväksyttä-
viä kustannuksia arvioitaessa;

3) rakennusselostus;
4) rakennusselostukseen perustuva raken-

nusosakohtainen kustannusarvio tai -las-
kelma.

Rakentamista koskevan suunnitelman yk-
sityiskohtaisuuden ja laajuuden on oltava asi-
anmukaisessa suhteessa hankkeen laajuuteen
ja kokonaiskustannuksiin. Suunnitelmassa on
lisäksi esitettävä selvitys toiminnan laajenta-
mismahdollisuuksista sekä, jos kyse on uu-
disrakentamisesta, selvitys korvattavan ra-
kennuksen jatkokäytöstä.
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24 §

Salaojitussuunnitelma

Peltosalaojitusta koskevassa suunnitel-
massa on oltava ainakin:

1) suunnitelmakartta;
2) suunnitelmaselostus;
3) työselostus;
4) kustannusarvio.

7 luku

Rahoitus

25 §

Muu rahoitus

Investointitukea ei myönnetä, jos samoihin
tukikelpoisiin kustannuksiin on jo myönnetty
tukea kansallisista tai Euroopan unionin va-
roista.

Myönnettäessä investointitukea kohtee-
seen, joka on tuhoutunut vahinkotapauksessa,
samaan kohteeseen kohdistuva vakuutuskor-
vaus vähennetään tuettavan investoinnin hy-
väksyttävästä kustannusarviosta.

26 §

Muuna kuin rahoituksena myönnetty
valtiontuki

Tuen enimmäismäärässä otetaan huomioon
hakijan muun lain kuin rakennetukilain no-
jalla saama tai hakijalle kuuluva sekä muun
viranomaisen tai julkisyhteisön myöntämä
tuki tai etuus, joka kohdistuu samaan toimen-
piteeseen kustannusten vähennyksenä, käyt-
töoikeutena, verovapautena tai muulla vastaa-
valla tavalla.

Tuki tai etuus vähennetään ensisijaisesti
korkotuesta, kuitenkin niin, että korkotuesta
2 000 euroa on jätettävä vähentämättä. Tä-
män jälkeen tuki tai etuus vähennetään avus-
tuksesta. Jos muut tuet ja etuudet yhteensä
ylittävät avustuksena ja korkotukena haetun
aloitustuen enimmäismäärän, tukea ei myön-
netä.

8 luku

Lainaan liittyvän tuen myöntämisen
erityisperusteet

27 §

Korkotuen määrä

Korkotukena myönnettävän tuen määrä on
korkotuen perusteella puolen vuoden korko-
jaksoilta laskettujen nimellisarvoisten tu-
kierien yhteenlaskettu määrä.

28 §

Lainamuotoisen tuen tukitaso

Myönnettäessä tuki lainaan liittyvänä tu-
kena tukitaso on korkotukilainan korkotuen
kokonaismäärän osuus investoinnin hyväk-
syttävistä kustannuksista.

Tukitasoa laskettaessa puolivuosittain
maksettava korkotukilainan korkotuki dis-
kontataan tuen myöntämisvuoden arvoon.

Diskonttauskorkona käytetään viite- ja dis-
konttokorkojen määrittämisessä sovellettavan
menetelmän tarkistamisesta annetussa komis-
sion tiedonannossa (08/C 14/02) tarkoitettua
viitekorkoa.

29 §

Luottolupaus

Luottolupauksen saamiseksi tarpeelliset
asiakirjat on toimitettava luottolaitokselle.
Luottolupaus liitetään tukihakemukseen.

30 §

Lainaehtojen muuttaminen

Luottolaitos ja lainansaaja eivät saa sopia
korkotukilainan ehtojen muuttamisesta ilman
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen
lupaa, jos on todennäköistä, että muutoksen
johdosta valtion korkotukimenot lisääntyvät
jäljellä olevana laina-aikana. Korkotukilainan
ehtoja saa muuttaa sen jälkeen, kun lainaan
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liittyvä korkotuki on maksettu kokonaan, jos
lainan vakuutena ei ole valtiontakausta.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
sen lupa lainaehtojen muuttamiseen on han-
kittava ennen kuin sen lyhennyserän tai ko-
ron suoritusvelvollisuus on tuen ehtojen mu-
kaan syntynyt, jota muutoshakemus koskee
tai, jos kysymys on takauksen kohteena ole-
vasta lainasta, ennen kuin lykkäyksen koh-
teena oleva lyhennys on erääntynyt.

31 §

Valtiontakaus

Valtiontakauksen myöntämisen edellytyk-
senä on, että lainaohjelman mukaiset vuotui-
set lyhennysmaksut ovat kaikki yhtä suuria.

Valtiontakaukseen sisältyvä tuki ei voi
ylittää tukikohteen kokonaistuen enimmäis-
määrää. Jos samaan tarkoitukseen valtionta-
kauksen lisäksi haetaan sekä korkotukilainaa
että avustusta ja myönnettävä tuki ylittäisi
tukikohteen kokonaistuen enimmäismäärän,
valtiontakaukseen sisältyvän tuen määrä vä-
hennetään ensin korkotuesta siten, että taka-
ukseen sisältyvä tuki voi vähentää korkotuen
määrän enintään puoleen siitä määrästä, joka
muuten voitaisiin korkotukena tarkoitukseen
myöntää, ja loppuosa takaukseen sisältyvän
tuen määrästä vähennetään avustuksesta. Jos
samaan tarkoitukseen haetaan valtiontakausta
ja avustusta, vastaava vähennys tehdään
avustuksen määrästä.

32 §

Valtiontakauksen kohde ja ehdot

Valtiontakaus myönnetään ensisijaisesti
lainalle, joka käytetään toimintaan, jossa
merkittävästi uusitaan tuotantomenetelmiä tai
jonka avulla laajennetaan maatilan tuotanto-
toimintaa. Toiminnassa ei saa olla merkittä-
viä rahoitukseen liittyviä riskejä.

Yhtä maatilaa kohden saa olla valtiontaka-
uksia voimassa enintään 2 500 000 euroa. Jos
maatilalla toimii valtiontakausta hakevan yri-
tyksen lisäksi muu yritys, niiden yhteenlas-
kettu takausten määrä ei saa ylittää edellä

mainittua määrää. Jos samalla yrityksellä on
useita maatiloja tai maatilan osia, yrityksellä
voi olla yhteensä valtiontakauksia voimassa
kuitenkin enintään edellä mainittu määrä.

Valtiontakaus voi ainoastaan erityisestä
syystä olla suurempi kuin 30 prosenttia toi-
menpiteen kokonaisrahoituksesta. Jos samaan
investointiin on myönnetty tai myönnetään
avustusta, avustus ja valtiontakaus yhteensä
eivät saa ylittää 70 prosenttia tuen kohteena
olevan investoinnin kokonaisrahoituksesta.

Jos tuettavan investoinnin hyväksytty kus-
tannusarvio tai tarjous ylittää tukikelpoisten
kustannusten enimmäismäärän, valtionta-
kaus voidaan myöntää hyväksytyt tukikel-
poiset kustannukset ylittävää lainan osaa
varten vain, jos takaukseen sisältyvä tuki
yhdessä avustuksen ja samaan tarkoitukseen
myönnettyyn lainaan liittyvän tuen kanssa ei
ylitä hyväksyttyihin tukikelpoisiin enim-
mäiskustannuksiin perustuvaa tuen enim-
mäismäärää.

33 §

Valtiontakaukseen sisältyvän tuen määrä ja
sen ilmoittaminen

Valtiontakaukseen sisältyvän tuen määrä
on vähintään 0,15 prosenttia mutta enintään
5,0 prosenttia koko takauksen määrästä. Val-
tiontakaukseen sisältyvän tuen määrän las-
kennassa noudatetaan komission päätöstä
K(2011) 1321 lopullinen.

Maa- ja metsätalousministeriö ilmoittaa
vuosittain etukäteen kunakin vuonna myön-
nettäviä valtiontakauksia varten valtiontaka-
ukseen sisältyvän tuen määräksi katsottavan
osuuden valtiontakauksen määrästä.

34 §

Valtiontakauksen vastavakuus

Valtiontakaukselle on annettava vastava-
kuus, joka voi olla kiinteistö- tai yrityskiinni-
tys. Yhteisömuotoiselta yritykseltä elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi edel-
lyttää myös henkilötakausta yhteisön osak-
kailta ja jäseniltä.
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9 luku

Tuen maksamisen edellytykset

35 §

Menon tosiasiallisuus ja lopullisuus

Tuen maksamisen ja lainan nostamisen
edellytyksenä on, että maksuhakemuksen pe-
rusteena oleva toimenpide on toteutettu ja
siitä aiheutuva meno on lopullinen. Meno on
lopullinen, jos tuen saaja ei ole saanut eikä
voi saada siitä tai sen perusteella alennusta,
hyvitystä eikä palautusta.

Jos korkotukilaina on myönnetty kiinteän
omaisuuden hankintaan, nuoren viljelijän
aloitustukeen liittyvän lainan saa kuitenkin
nostaa, jos luovutuskirjaan perustuva tuen
kohteena oleva vastike maksetaan viimeis-
tään lainan viimeistä erää nostettaessa.

36 §

Menon todennettavuus

Tuen maksamisen ja lainan nostamisen
edellytyksenä on, että tuen saaja liittää mak-
samista koskevaan hakemukseen erittelyn
toimenpiteessä aiheutuneista menoista ja toi-
menpiteen etenemisestä. Tukea ei makseta
ennen kuin meno on kirjattu tuen saajan kir-
janpitoon tai muistiinpanovelvollisen vero-
velvollisen osalta muistiinpanoihin.

Osamaksukaupalla hankittua omaisuutta
koskevan tuen maksamista haettaessa tuen
saajan on toimitettava elinkeino-, liikenne-
ja ympäristökeskukselle rahoitusyhtiön kir-
jallinen ilmoitus osamaksusopimuksella han-
kittua omaisuutta koskevista maksuista han-
kinnan toimittajalle. Ilmoituksesta tulee il-
metä kunkin maksuerän euromäärä ja mak-
supäivä.

37 §

Nuoren viljelijän aloitustuen maksaminen

Aloitustuen avustusosuus maksetaan sa-
mansuuruisina erinä maaliskuun tai lokakuun
viimeisenä päivänä (avustuksen maksupäivä).

Ensimmäinen avustuserä maksetaan tuen
myöntämisen jälkeen tilanpidon aloittamista
ensiksi seuraavana avustuksen maksupäi-
vänä. Jos tilanpidon aloittamista ensiksi seu-
raavaan avustuksen maksupäivään on lyhy-
empi aika kuin kaksi kuukautta, ensimmäinen
avustuserä maksetaan tilanpidon aloittamista
toiseksi seuraavana avustuksen maksupäi-
vänä. Toinen avustuserä maksetaan aikaisin-
taan vuoden kuluttua ensimmäisen erän mak-
samisesta.

Rakennetukilain 35 §:n 2 momentissa tar-
koitettu selvitys on toimitettava viimeistään
kaksi kuukautta ennen avustuksen maksupäi-
vää.

38 §

Investointiavustuksen maksaminen ja korko-
tukilainan nostaminen

Investointiavustuksen ensimmäisen erän
maksamista ja korkotukilainan ensimmäisen
erän nostolupaa on haettava kahden vuoden
kuluessa tuen myöntämisestä. Jos tukipäätök-
sen voimassaoloaikaa on pidennetty, ensim-
mäisen erän maksamista ja nostolupaa on
haettava päätöksessä määrättynä aikana.

Investointiavustuksen viimeisen erän mak-
samista ja korkotukilainan viimeisen erän
nostolupaa on haettava kahden kuukauden
kuluessa toimenpiteen toteuttamiselle asete-
tun määräajan päättymisestä.

Maksettavaksi haetun avustuksen ensim-
mäisen ja viimeisen erän on oltava vähintään
20 prosenttia avustuksena myönnetyn tuen
määrästä ja investointitukena myönnetyn kor-
kotukilainan ensimmäisen ja viimeisen erän
on oltava vähintään 20 prosenttia korkotuella
tuetun lainan kokonaismäärästä.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
voi päättää, että tuki maksetaan tai lainan saa
nostaa määräajan jälkeen tehdystä hakemuk-
sesta, jos hakija esittää painavia syitä hake-
muksen viivästymiseen, hakemus ei ole vii-
västynyt olennaisesti, maksamisen hakemi-
nen viivästyneenä ei ole vaikuttanut toimen-
piteen toteutukseen eikä maksaminen vaikuta
hakijoiden tasapuoliseen kohteluun.
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10 luku

Kustannusten kohtuullisuus ja hankinto-
jen kilpailuttaminen

39 §

Hyväksyttävien kustannusten kohtuullisuus

Investoinnin tuki perustuu yksikkökustan-
nuksiin, jos asianomaista kohdetta koskevista
yksikkökustannuksista on säädetty.

Hankinta on kilpailutettava siten kuin jäl-
jempänä tässä luvussa säädetään, jos:

1) tuettavan toimenpiteen hankintaan ei so-
velleta julkisista hankinnoista annettua lakia
(348/2007); ja

2) tuen enimmäismäärä on yli 50 prosent-
tia hankinnan kustannusarviosta ja hankinnan
arvo ilman arvonlisäveroa on yli 30 000 eu-
roa tai rakentamisinvestoinnin arvo on yli
150 000 euroa.

Muista kuin 1 ja 2 momentissa tarkoite-
tuista arvoltaan yli 10 000 euron hankinnoista
on pyydettävä tarkoituksenmukaisella tavalla
hankinnan tarkoitukseen ja tavoitteisiin näh-
den riittävä määrä tarjouksia.

Jos hyväksytyn kustannusarvion mukaiset
kustannukset ovat pienemmät kuin 1–3 mo-
mentissa tarkoitetut kustannukset, tuki myön-
netään kustannusarvion mukaisten kustan-
nusten perusteella.

Jos yksikkökustannuksista ei ole säädetty
tai tarjouksia ei ole pyydetty 3 momentissa
tarkoitetuista hankinnoista, elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskuksen on muulla ta-
voin varmistuttava kustannusten kohtuulli-
suudesta.

Hankintaa ei saa jakaa eriin, osittaa, laskea
poikkeuksellisin menetelmin eikä keinotekoi-
sesti yhdistellä kilpailuttamisen tai tarjousten
pyytämisen välttämiseksi.

40 §

Hankintamenettelyt

Hankintamenettelynä voidaan käyttää:
1) avointa menettelyä, jossa hankinnasta

julkaistaan maatalouden hankintailmoitus ja
kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tar-
jouksen; maatalouden hankintailmoituksen

ohella hankinnan tekijä voi lähettää tarjous-
pyyntöjä soveliaiksi katsomilleen toimitta-
jille;

2) suorahankintaa, jossa hankinnan tekijä
maatalouden hankintailmoitusta julkaise-
matta valitsee mukaan yhden tai usean toi-
mittajan, jonka tai joiden kanssa hankinnan
tekijä neuvottelee sopimuksen ehdoista.

41 §

Hankintamenettelyn valinta

Hankinnassa on käytettävä ensisijaisesti
avointa menettelyä.

Suorahankinnan voi valita seuraavissa ti-
lanteissa:

1) avoimessa menettelyssä ei ole saatu
lainkaan tarjouksia tai sopivia tarjouksia ja
alkuperäisiä tarjouspyynnön ehtoja ei olen-
naisesti muuteta;

2) on ilmeistä, että vain yksi toimittaja voi
toteuttaa hankinnan;

3) hankinnalla on hankinnan tekijästä riip-
pumattomasta ja ennalta arvaamattomasta
syystä poikkeuksellinen kiire;

4) tavarat hankitaan erityisen edullisesti
liiketoimintansa lopettavalta toimittajalta tai
pesänhoitajalta tai selvittäjältä maksukyvyttö-
myysmenettelyn tai vastaavan menettelyn
seurauksena;

5) kyseessä on aiemmin asianmukaisesti
kilpailutettuun hankintaan sisältymätön lisäti-
laus alkuperäiseltä toimittajalta;

6) kyseessä on tuettuun investointiin, jota
ei toteuteta urakkana, liittyvä hankinta, jonka
arvo on alle 30 000 euroa tai sellainen han-
kintaan liittyvä osa, jonka arvo on alle 10
prosenttia koko investoinnin arvosta.

42 §

Hankinnasta ilmoittaminen

Avoimella menettelyllä toteutettavasta
hankinnasta on ilmoitettava julkisesti teke-
mällä maatalouden hankintailmoitus suomen
tai ruotsin kielellä internet-osoitteessa www-
.hankintailmoitukset.fi. Hankinnan tekijä voi
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edellä tarkoitetun ilmoituksen lisäksi jul-
kaista hankintailmoituksen myös muussa tar-
koituksenmukaisessa tiedotusvälineessä. Jos
hankinta tehdään suorahankintana, velvolli-
suutta ilmoittamiseen ei ole.

Maatalouden hankintailmoituksen julkai-
see ensisijaisesti hankinnan tekijä. Jos han-
kinnan tekijä ei ole tuen myöntämispäätöksen
tekemisen ajankohtaan mennessä julkaissut
maatalouden hankintailmoitusta, sen tekee
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

43 §

Maatalouden hankintailmoitus

Hankinnan tekijän julkaisemassa maata-
louden hankintailmoituksessa on oltava aina-
kin seuraavat tiedot:

1) hankinnan tekijän virallinen nimi, yri-
tys- ja yhteisötunnus sekä yhteystiedot;

2) hankintalaji, hankinnan kohde ja inves-
toinnin toteutuskunta;

3) hyväksytäänkö osatarjoukset tai vaihto-
ehtoiset tarjoukset;

4) hankinnan kokoon ja laatuun nähden
kohtuullinen määräaika tarjousten toimittami-
selle;

5) mistä, miten ja milloin tarjouspyyntö on
saatavissa.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
sen julkaisemassa maatalouden hankintail-
moituksessa on oltava:

1) tuen saajan virallinen nimi, yritys- ja
yhteisötunnus sekä yhteystiedot;

2) hankintalaji, tuen kohde ja investoinnin
toteutuskunta;

3) määräaika, jonka kuluessa tuettava toi-
menpide on tuen myöntämispäätöksen mu-
kaan toteutettava;

4) tieto siitä, mistä ja milloin tarjouspyyntö
on saatavissa.

44 §

Tarjouspyyntö

Tarjouspyynnön on oltava niin selkeä, että
sen perusteella voidaan antaa yhteismitallisia
ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Tarjouspyyntö ja siihen perustuvat tarjoukset
on tehtävä kirjallisesti.

Tarjouspyynnössä tai tuen hakijan teke-
mässä maatalouden hankintailmoituksessa on
oltava ainakin seuraavat tiedot:

1) hankinnan tekijän virallinen nimi, yri-
tys- ja yhteisötunnus sekä yhteystiedot;

2) osoite, johon tarjoukset on toimitettava;
3) hankinnan kokoon ja laatuun nähden

kohtuullinen määräaika tarjousten toimittami-
selle;

4) hankinnalle annettu nimi, toteutuskunta
ja hankinnan kohde riittävine teknisine eritte-
lyineen;

5) tarjouksen valintaperuste, joka voi olla
halvin hinta tai kokonaistaloudellinen edulli-
suus; jos valintaperuste on kokonaistaloudel-
linen edullisuus, on ilmoitettava vertailupe-
rusteet ja niiden tärkeysjärjestys;

6) tarjoajille asetetut taloudellista tilan-
netta, teknistä kelpoisuutta, ammatillista pä-
tevyyttä koskevat ja muut vaatimukset sekä
luettelo asiakirjoista, jotka tarjoajan on tämän
arviointia varten toimitettava;

7) tieto siitä, hyväksytäänkö osatarjoukset
tai vaihtoehtoiset tarjoukset.

Tarjouspyynnössä on ilmoitettava myös
muut tiedot, joilla on olennaista merkitystä
hankintamenettelyssä ja tarjouksen tekemi-
sessä. Jos tarjouspyyntö ja hankintailmoitus
eroavat sisällöltään toisistaan, noudatetaan
maatalouden hankintailmoitusta.

Tarjouspyyntö on maatalouden hankintail-
moituksesta ilmenevänä aikana toimitettava
viipymättä sitä pyytäneille toimittajille tai
saatettava toimittajien saataville sähköisiä
menettelytapoja käyttäen.

45 §

Tarjoajan ja tarjouksen valinta

Tarjoajien soveltuvuus on arvioitava en-
nalta ilmoitettuja tarjoajien taloudelliseen ja
rahoitukselliseen tilanteeseen, tekniseen suo-
rituskykyyn tai ammatilliseen pätevyyteen
liittyviä taikka muita puolueettomia ja syrji-
mättömiä perusteita noudattaen. Tarjouskil-
pailusta tulee sulkea pois tarjoaja, jolla ei ole
teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä
hankinnan toteuttamiseksi.
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Tarjouksista on hyväksyttävä se, joka on
hankinnan tekijän kannalta kokonaistaloudel-
lisesti edullisin tai hinnaltaan halvin. Tarjo-
uksen arvioinnissa käytettävien vertailuperus-
teiden tulee liittyä hankinnan kohteeseen ja
mahdollistaa tarjousten puolueeton arviointi.

46 §

Hankintaa koskeva ratkaisu

Hankinnan tekijän on tehtävä tarjoajien
asemaa ja hankintaa koskeva kirjallinen rat-
kaisu, joka on perusteltava. Ratkaisusta tai
siihen liittyvistä asiakirjoista on käytävä ilmi
ratkaisuun olennaisesti vaikuttaneet seikat,
joita ovat ainakin tarjoajan tai tarjouksen hyl-
käämisen perusteet sekä ne perusteet, joilla
hyväksytyn tai hyväksyttyjen tarjousten ver-
tailu on tehty. Tarjouksen hylkäämistä koske-
vasta ratkaisusta on käytävä ilmi rakennetuki-
lain 40 a §:n 1 momentissa tarkoitettu oikeus
ja määräaika ilmoituksen tekemiselle.

Ratkaisu on annettava tiedoksi kirjallisesti
niille, joita asia koskee. Ratkaisu annetaan
tiedoksi käyttäen ilmoitettua sähköistä yhte-
ystietoa. Käytettäessä sähköistä yhteystietoa
tarjoajan katsotaan saaneen ratkaisun tiedoksi
viestin lähettämispäivänä, jollei asiassa esi-
tetä luotettavaa selvitystä seikasta, jonka
vuoksi viesti on saapunut vastaanottajalle
myöhemmin. Ratkaisu voidaan antaa tiedoksi
myös postitse kirjeenä, jolloin tarjoajan kat-
sotaan saaneen ratkaisun tiedoksi seitsemän-
tenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei
muuta näytetä.

47 §

Säilytettävät hankinta-asiakirjat

Hankinnan tekijän tulee säilyttää:
1) hankinnan tekijän julkaisema maatalou-

den hankintailmoitus;
2) tarjouspyyntö ja sen toimittamiseen liit-

tyvät asiakirjat;
3) tarjoukset;
4) tarjoajan ja tarjouksen valintaan liittyvät

asiakirjat;
5) hankintaa koskevat ratkaisut ja niiden

tiedoksi antamiseen liittyvät asiakirjat.

11 luku

Erinäiset säännökset

48 §

Valtiontakauksesta perittävät maksut ja luo-
tonantajalle suoritettava korvaus

Valtiontakausta myönnettäessä peritään
lainan saajalta luottolaitoksen välityksellä
valtiolle kertamaksu, jonka suuruus on 0,75
prosenttia takauksen määrästä, kuitenkin
enintään 200 euroa. Lisäksi takauksesta peri-
tään lainan saajalta puolivuosittain jälkikä-
teen maksu, jonka suuruus on 0,75 prosenttia
takauksen kulloinkin jäljellä olevasta mää-
rästä. Takauksesta perittävät maksut on mak-
settava vuosittain kahdessa erässä huhtikuun
ja lokakuun viimeisenä päivänä.

Rakennetukilain 52 §:n 1 momentissa tar-
koitettu luotonantaja voi hakea Maaseutuvi-
rastolta puolivuosittain takausluoton hoitami-
sesta korvauksena 0,2 prosenttia takauksen
kulloinkin jäljellä olevasta määrästä.

49 §

Luottolaitoksen hyväksyminen

Luotonantajaksi tai keskusrahalaitokseksi
voidaan hyväksyä ainoastaan Finanssivalvon-
nan valvoma yhteisö, jonka tilinpito- ja tieto-
järjestelmät täyttävät 50 §:ssä säädetyt edel-
lytykset siltä osin kuin kysymys on rakenne-
tukilain nojalla myönnettävien lainavarojen
ja lainoihin perustuvien maksujen välittämi-
sestä tai varojen ja tuen käyttöä koskevien
tietojen siirtämisestä valtion ja luottolaitok-
sen välillä.

50 §

Korkotukilainaan liittyvän tuen seuranta

Korkotukilainaan liittyvän tuen seuraami-
seksi luotonantajan on toimitettava Maaseu-
tuvirastolle korkotukilainasta ainakin seuraa-
vat tiedot:

1) keskusrahalaitostunnus ja tukea hallin-
noivan luottolaitoksen konttorin numero;

2) lainansaaja ja kuntakoodi;
3) tukipäätöksen hallinnollinen numero;

12 240/2015



4) tukilaji ja -koodi;
5) lainan numero, myönnetyn lainan

määrä, lainalaji ja laina-aika;
6) lainan myöntöpäivämäärä;
7) lainaan sisältyvä tuen määrä yhteensä;
8) lainasta nostetun erän määrä ja noston

päivämäärä;
9) korkoprosentti, lainan ja koron laskenta-

tapa;
10) lyhennystapa ja lainan eräpäivät;
11) lainasta maksetut korot ja niiden mak-

supäivät;
12) lainasta maksetut lyhennykset ja niiden

maksupäivät;
13) lainan erääntymätön pääoma;
14) korkotuesta kunakin korkojaksona ku-

luneen tuen määrä sekä korkotuesta käytetty
osuus yhteensä.

51 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä
maaliskuuta 2015.

Tällä asetuksella kumotaan:
1) maatalouden investointituesta ja nuoren

viljelijän aloitustuesta annettu valtioneuvos-
ton asetus (299/2008);

2) tuettavan peltosalaojituksen laatuvaati-
muksista ja tukikelpoisista enimmäiskustan-
nuksista annettu valtioneuvoston asetus
(333/2008);

3) elinkeinosuunnitelmatuesta annettu val-
tioneuvoston asetus (68/2009).

Tätä asetusta sovelletaan tuen myöntämistä
koskevaan hakemukseen, joka on tullut vi-
reille 24 päivänä maaliskuuta 2015 tai sen
jälkeen. Tämän asetuksen voimaan tullessa
voimassa olleita säännöksiä sovelletaan tu-
kiin, jotka on myönnetty ennen tämän asetuk-
sen voimaantuloa.

Vuonna 2015 edellä 11 §:n 1 ja 2 kohdassa
tarkoitetut ensimmäiset tukijaksot alkavat tä-
män asetuksen tultua voimaan ja päättyvät
nuoren viljelijän aloitustuessa 31 päivänä hei-
näkuuta 2015 ja maatilan investointituessa 15
päivänä elokuuta 2015.

Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 2015

Sosiaali- ja terveysministeri Laura Räty

Vanhempi hallitussihteeri Mika Saari

13240/2015

JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ ISSN 1455-8904


