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Valtioneuvoston asetus
porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoitustuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
kumotaan porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoitustuesta annetun valtioneuvoston
asetuksen (175/2001) 13§:n 8 momentti, 17§, 4, 6—8 ja 10 luku, 49§:n 2 momentti, 79§:n
2 ja 3 momentti, 81, 83, 84 ja 99a§,
sellaisina kuin niistä ovat 13§:n 8 momentti sekä 17 ja 81§ asetuksessa 502/2008 ja
99a§ asetuksessa 1235/2001,
muutetaan 1§, 13§:n 4 momentti, 16 ja 34§, 49§:n 3 momentti ja 88§:n 2 momentti,
sellaisina kuin niistä ovat 1 ja 16§ osaksi asetuksessa 502/2008 ja 88§:n 2 momentti
asetuksessa 502/2008, sekä
lisätään asetukseen uusi 13a§, seuraavasti:
1 luku
Yleiset säännökset
1§
Soveltamisala
Tätä asetusta sovelletaan porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain (45/2000)
mukaiseen rahoitukseen sekä porotaloutta ja luontaiselinkeinoja koskeviin suunnitelmiin,
ohjelmiin, toimenpiteisiin ja hankkeisiin, lukuun ottamatta porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain 6 ja 11 luvun mukaisia toimenpiteitä.
Myönnettäessä tämän asetuksen nojalla tukea alkutuotantoon liittyvään elinkeinonharjoittajan investointiin tai paliskunnan investointiin sovelletaan tiettyjen maa- ja metsätalousalan ja maaseutualueiden tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti annetun
komission asetuksen (EU) N:o 702/2014 (EU:n maatalouden ryhmäpoikkeusasetus) I ja
II lukua sekä 14 artiklaa. Tätä asetusta ei sovelleta sisävesikalastukseen, vesiviljelyyn,
metsätalouteen tai muuhun elinkeinoon kuin maatalouden alkutuotantoon liittyvään investointiin.
Tätä asetusta sovelletaan tukeen, jota myönnetään EU:n maatalouden ryhmäpoikkeusasetuksen 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuille pienille ja keskisuurille yrityksille.
Tätä asetusta ei sovelleta tukeen, jonka määrä yritystä ja investointia kohden ylittää
500000 euroa.
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13§
Tuettavat investoinnit
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
Tukea voidaan myöntää ainoastaan sellaisiin investointeihin, joita voidaan pitää tuettavan elinkeinon kannalta välttämättöminä. EU-osarahoitteista investointitukea voidaan
myöntää vain sellaiselle elinkeinonharjoittajalle, joka hallitsee 8§:ssä tarkoitettua elinkeinon harjoittamiseen soveltuvaa tilaa.
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
13a§
Valtiontukea koskevat rajoitukset
Tukea ei myönnetä eikä myönnettyä tukea makseta, jos tuen tai sen maksun hakija ei
ole noudattanut eräiden valtion tukea koskevien Euroopan yhteisöjen säännösten soveltamisesta annetun lain (300/2001) 1§:ssä tarkoitettua tuen takaisinperintäpäätöstä.
Tukea ei myöskään myönnetä suuntaviivoista valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten
vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen annetussa komission
tiedonannossa (2014/C 249/01) tarkoitetulla tavalla vaikeuksissa olevalle yritykselle.
16§
Investointituen enimmäismäärä
Tukea tilakohtaiseen investointiin voidaan myöntää enintään 50 prosenttia hyväksyttävien kustannusten määrästä.
34§
Investointituki ja sen enimmäismäärä
Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain 15§:n 1 ja 2 momentin mukaisiin investointeihin voidaan myöntää tukea enintään 70 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista. Mainitun lain 16§:n 1 momentin mukaisiin investointeihin tukea voidaan myöntää
enintään 45 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista.
49§
Lainavarojen nostaminen
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
Investointilaina ja asuntolaina saadaan nostaa yhdessä tai useammassa erässä. Lainojen
nostamisesta säädetään maa- ja metsätalousministeriön asetuksella. Lainan viimeinen erä
on nostettava viimeistään puolen vuoden kuluessa työn suorittamisajaksi määrätyn ajan
päättymisestä tai irtaimiston hankkimisesta. Jos hanke on valmistunut tai irtaimisto hankittu ennen tukipäätöksen antamista, lainan viimeinen erä on nostettava puolen vuoden
kuluessa tuki-päätöksen antamisesta.
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88§
Tutkimusvarat
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
Tutkimus- ja kehitystyöhön tarkoitettujen varojen myöntämisen edellytyksenä on, että
myönnetyt varat eivät muodostu EU:n maatalouden 31 artiklassa tarkoitetuksi valtiontueksi.
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
————
Tämä asetus tulee voimaan 25 päivänä toukokuuta 2015.
Ennen tämän asetuksen voimaantuloa annettujen luottojen ja avustusten sekä syntyneiden oikeussuhteiden osalta noudatetaan muiden kuin menettelytapojen osalta tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä ja sopimuksen ehtoja.
Helsingissä 7 päivänä toukokuuta 2015
Maa- ja metsätalousministeri Petteri Orpo

Lainsäädäntöneuvos Katriina Pessa
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Liite

Stáhtaráđi ásahus
Boazodoalu ja luondduealáhusaid ruhtadandoarjagis addojuvvon stáhtaráđi ásahusa
rievdadeamis

Stáhtaráđi mearrádusa mielde
gomihuvvo boazodoalu ja luondduealáhusaid ruhtadandoarjagis addojuvvon stáhtaráđi
ásahusa (175/2001) 13 §:a 8 momeanta, 17 §, 4, 6—8 ja 10 lohku, 49 §:a 2 momeanta, 79 §:a
2 ja 3 momeanta, 81, 83, 84 ja 99 a §,
dakkárin go dain leat 13 §:a 13 §:a 8 momeanta sihke 17 ja 81 § ásahusas 502/2008 ja 99 a §
ásahusas 1235/2001,
rievdaduvvo 1, 13 §:a 4 momeanta 16 ja 34 §, 49 §:a 3 momeanta ja 88 §:a 2 momeanta,
dakkárin go dain leat 1 ja 16 § oassin ásahus 502/2008 ja 88 §:a 2 momeanta ásahusas
502/2008, ja
lasihuvvo ásahussii ođđa 13 a §, čuovvovaččat:
1 lohku
Almmolaš ásahusat
1§
Heivehansuorgi
Dát ásahus heivehuvvo boazodoalu ja luondduealáhusaid ruhtadanlágas (45/2000)
oaivvilduvvon ruhtadeapmái sihke boazodoalu ja luondduealáhusaide guoskevaš plánaide,
prográmmaide, doaibmabijuide ja fidnuide, vuhtii válddekeahttá boazodoalu ja
luondduealáhusaid ruhtadanlága 6 ja 11 logus oaivvilduvvon doaibmabijuid.
Mieđihettiin dán ásahusa vuođul doarjaga álgobuvttadeapmái gullevaš ealáhus-hárjeheaddji
investeremiidda dahje bálgosa investeremiidda heivehuvvo dihto eana- ja
meahccedoallosuorggi ja eananguovlluid doarjjahámiid gávnnaheamis sismárkaniidda
heivvolažžan Eurohpá uniovnna doaimmas dahkkon soahpamuša 107 ja 108 artihkkala mielde
addojuvvon kommišuvnna ásahusa (EU) N:r 702/2014 (EU:a eanandoalu
joavkospiehkastatásahus) I ja II logu ja 14 artihkkala. Dát ásahus ii heivehuvvo
sisčáhceguollebivdui, čáhcegilvimii, vuovdedollui dahje eará fitnodatdoibmii go
eanandoallobuktagiid álgobuvttadeapmái gullevaš investeremiidda.
Dát
ásahus
heivehuvvo
doarjagii,
mii
mieđihuvvo
EU:a
eanandoallo
joavkospiehkastatásahusa 2 artihkkala 2 čuoggás oaivvilduvvon smávva ja gaskastuorra
fitnodagaide
Dát ásahus ii heivehuvvo doarjagii, man mearri fitnodaga ja investerema guovdu manná
badjel 500 000 euro.
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13 §
Investeremat mat dorjojuvvojit
——————————————————————————————
Doarjaga sáhttá mieđihit dušše dakkár investeremiidda, maid sáhttá atnit dorjojuvvon
ealáhusa dáfus vealtameahttumin.
——————————————————————————————
13 a §
Stáhtadoarjaga guoskevaš ráddjehusat
Doarjja ii mieđihuvvo iige mieđihuvvon doarjja máksojuvvo, jos doarjaga dahje dan mávssu
ohcci ii leat čuvvon dihto stáhta doarjaga guoskevaš Eurohpá servoša njuolggadusaid
heiveheamis
addojuvvon
lága
(300/2001)
1
§:s
oaivvilduvvon
doarjaga
ruovttoluottabearranmearrádusa.
Doarjja ii maiddái mieđihuvvo háltelinnjáin stáhtadoarjagis ruhtadansuorggi olggobeale
váttisvuođaid sisa gártan fitnodagaid beastimii ja ráhkadusođastusas addojuvvon
kommišuvnna dieđuaddimis (2014/C249/01) oaivvilduvvon vugiin váttisvuođaid sisa gártan
veahkkái.
16 §
Investerendoarjaga eanemus mearri
Doarjaga dálloguovdásaš investeremii
dohkkehuvvon goluid mearis.

sáhttá

mieđihit

eanemustá

50

proseantta

34 §
Investerendoarjja ja dan eanemus mearri
Boazodoalu ja luondduealáhusaid ruhtadanlága 15 §:a 1 ja 2 momeanttas oaivvilduvvon
investeremiidda sáhttá mieđihit doarjaga eanemustá 70 proseantta dohkkehuvvon goluin.
Máinnašuvvon lága 16 §:aa 1 momeanttas oaivvilduvvon investeremiidda doarjaga sáhttá
mieđihit eanemustá 45 proseantta dohkkehuvvon goluin.
49 §
Loatnaruđaid lokten
——————————————————————————————
Investerenloana ja viessoloana sáhttá loktet ovtta dahje máŋgga earis. Loanaid loktemis
ásahuvvo Eana- ja meahccedoalloministeriija ásahusain. Loana maŋimuš earri galgá
loktejuvvot maŋimustá jahkebeali siste barggu čađahanáigin mearriduvvon áiggi nohkama
maŋŋá dahje luovos opmodaga skáhppomis. Jus fidnu lea gárvvásmuvvan dahje luovos
opmodat skáhppojuvvon ovdal doarjjamearrádusa addimis, loana maŋimuš eari galgá loktet
jahkebeali siste doarjjamearrádusa addima maŋŋá.
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88 §
Dutkanruđat
——————————————————————————————
Dutkan- ja gárgehanbargui oaivvilduvvon ruđaid mieđiheami gáibádussan lea, ahte
mieđihuvvon ruđat eai šatta EU:a eanadoalu 31 artihkkalis oaivvilduvvon stáhtadoarjjan.
——————————————————————————————
———
Dát ásahus boahtá fápmui 25 beaivve miessemánus 2015.
Ovdal dán ásahusa fápmuiboahtima addojuvvon loanaid ja doarjagiid ja šaddan
riektegaskavuođaid oasil čuovvut eará go meannudanvugiid dáfus dán ásahusa fápmui
boađedettiin daid njuolggadusaid ja soahpamuša eavttuid mat leat fámus.
Helssegis 7 beaivve miessemánus 2015

Eana- ja meahccedoalloministtar Petteri Orpo

Láhkaásahanráđđealmmái Katriina Pessa
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