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Valtioneuvoston asetus

N:o 29

maaseudun kehittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2002

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön
esittelystä,
muutetaan 21 päivänä kesäkuuta 2000 maaseudun kehittämisestä annetun valtioneuvoston
asetuksen (609/2000) 14 §:n 1 momentti, 52 §:n 2 momentin 5 kohta, 57 §:n 3 momentti ja
93 §,
sellaisena kuin niistä ovat 14 §:n 1 momentti asetuksessa 855/2000, 52 §:n 2 momentin 5
kohta asetuksessa 852/2001, 57 §:n 3 momentti asetuksessa 712/2001 ja 93 § asetuksessa
878/2000, sekä
lisätään 27 §:ään, sellaisena kuin se on osittain mainitussa asetuksessa 855/2000, uusi 3 ja
4 momentti, 52 §:n 2 momenttiin, sellaisena kuin se on asetuksessa 852/2001, uusi 6 kohta
ja asetukseen uusi 57 a §, seuraavasti:

14 §

Yrityskoko ja toimiala eräissä tapauksissa

Jos kysymys on rakennerahastojen yleis-
asetuksen 20 artiklan 1 kohdan c alakohdan
mukaista maaseudun yhteisöaloitetta koske-
vaan ohjelmaan sisältyvästä toimenpiteestä,
rahoituslain 10 §:n 3 momentissa tarkoitettu
yritys voi työllistää enintään viittä henkilö-
työvuotta vastaavasti. Yrityksen tulee lisäksi
täyttää rahoituslain 3 §:n 1 momentissa sää-
dettyä toimialaa sekä tämän asetuksen 11 §:n
2 momentissa ja 12 §:ssä säädettyjä edelly-
tyksiä lukuun ottamatta muut tuettavalle
maaseutuyritykselle rahoituslaissa ja tässä
asetuksessa säädetyt edellytykset. Jos yritys

täyttää yritystoiminnan tukemisesta annetun
valtioneuvoston asetuksen (1200/2000) 2 §:n
2 momentissa, työntekijämäärältään rahoitus-
lain 3 §:n 2 momentissa ja muutoin tämän
asetuksen 15—18, 24 ja 25 §:ssä säädetyt
edellytykset, tukea voidaan myöntää myös
sellaiselle yhtiölle tai osuuskunnalle, jossa
määräysvalta on muulla kuin tässä asetuk-
sessa tarkoitetulla yrittäjällä.
— — — — — — — — — — — — —

27 §

Investointituen enimmäismäärä muussa yri-
tystoiminnassa

— — — — — — — — — — — — —
Jos investointi koskee puun tai siitä peräi-
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sin olevan valmisteen polttoaineeksi muok-
kaamisessa tai käyttämisessä välttämättömän
koneen tai laitteen hankintaa taikka edellä
tarkoitettua polttoainetta käyttävän lämpökes-
kuksen ja siihen tarvittavien rakennelmien
rakentamista tai peruskorjausta, tukea voi-
daan 1 momentista poiketen myöntää enin-
tään 25 prosenttia myös I tukialueen ulko-
puolella.
Jos tuki myönnetään kansallisista varoista
tai osarahoitettavana myönnettävä tuki koskee
muita investointeja kuin 3 momentissa tar-
koitettuja investointeja, tuen myöntämisen
edellytyksenä on, että Euroopan yhteisön
perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan so-
veltamisesta pienille ja keskisuurille yrityk-
sille myönnetystä valtiontuesta annetun ko-
mission asetuksen (EY) N:o 70/2001 (2001/L
10/06) mukaiset ehdot täyttyvät.

52 §

Tuettavat kehittämistoimenpiteet

— — — — — — — — — — — — —
Tukea voidaan myöntää:
— — — — — — — — — — — — —
5) elinkeinotoimintaa koskeviin sellaisiin
erityisesti pieniä yrityksiä tai kehittämishank-
keen toteutusalueen asukkaita hyödyttäviin
kehittämishankkeisiin, joihin myönnettävää
tukea Euroopan yhteisön perustamissopimuk-
sen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta koulu-
tustukeen annetun komission asetuksen (EY)
N:o 68/2001 johdantokappaleen 6 kohdan
perusteella ei pidetä tämän momentin 3
kohdassa tarkoitettuna valtiontukena;
6) sellaisiin tietylle yrittäjäryhmälle koh-
distuviin kehittämishankkeisiin, jotka koske-
vat muuta yritystoimintaa kuin maataloutta ja
jotka hyödyttävät pääasiassa hankkeeseen
osallistuvia rahoituslaissa tarkoitetuttuja yri-
tyksiä.
— — — — — — — — — — — — —

57 §

Tuen enimmäismäärä

— — — — — — — — — — — — —
Edellä 52 §:n 2 momentin 1—5 kohdassa
tarkoitettuihin kehittämishankkeisiin sisälty-

viin 56 §:n mukaisiin investointeihin sekä
52 §:n 2 momentin 6 kohdassa tarkoitettuihin
kehittämishankkeisiin tukea voidaan myöntää
enintään 75 prosenttia hyväksyttävistä kus-
tannuksista.

57 a §

Yritysryhmän kehittämishankkeet

Tuki 52 §:n 2 momentin 6 kohdassa tar-
koitettuihin kehittämishankkeisiin myönne-
tään vähämerkityksisestä tuesta annetussa
komission asetuksessa (EY) 69/2001 tarkoi-
tettuna vähämerkityksisenä tukena siten, että
tuen määrä jaetaan laskennallisesti yrityskoh-
taiseksi vähämerkityksiseksi tueksi samassa
suhteessa, kuin kehittämishankkeesta aiheu-
tuvat hyväksyttävät kustannukset kohdistuvat
kehittämishankkeeseen osallistuviin yrityk-
siin. Sellaisen yrityksen kustannusosuuteen,
joka on aikaisemmin saanut vähämerkityk-
sistä tukea, voidaan tukea myöntää kuitenkin
enintään määrä, joka vastaa vähämerkityksi-
sen tuen enimmäismäärän ja yritykselle pää-
töstä edeltäneenä kolmena vuonna myönne-
tyn vähämerkityksisen tuen erotusta. Tukea ei
myönnetä muiden kuin rahoituslaissa tarkoi-
tettujen yrityksen kustannusosuuteen.
Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että

ne yritykset, joita koskeviin kustannuksiin
tuki myönnetään vähämerkityksisenä tukena,
ovat suostuneet sanottuun menettelyyn ja
sitoutuneet noudattamaan vähämerkityksisen
tuen ehtoja.
Poiketen siitä, mitä 55 §:n 1 momentissa ja

56 §:ssä säädetään, hyväksyttäviin kustan-
nuksiin sovelletaan, mitä 48 §:n 1-3 momen-
tissa tukitasoja lukuun ottamatta säädetään.
Tukea voidaan lisäksi myöntää kustannuksiin,
jotka aiheutuvat hankkeeseen osallistuvien
yritysten esiintymisestä messuilla ja vastaa-
vissa tilaisuuksissa, yritysten esitteiden laa-
timisesta, yritysten yhteisen markkinapaikan
kehittämisestä tietoverkkoon ja niihin verrat-
tavasta toiminnasta, sekä kehittämishankkeen
vastuullisen toteuttajan 55 §:n 1 momentin 1
ja 2 kohdassa tarkoitettuihin kustannuksiin
siltä osin, kuin ne eivät jo sisälly edellä
lueteltuihin kustannuksiin.
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93 §

Tositteiden esittäminen

Jos tuen maksamisen edellytyksenä on
tositteiden esittäminen maksavalle viranomai-
selle taikka lainaan liittyvässä tuessa luotto-
laitokselle tai työvoima- ja elinkeinokeskuk-
selle, tälle on toimitettava jäljennökset niistä
tositteista, jotka tuen saaja on liittänyt kir-
janpitoonsa.
Edellä 1 momentissa tarkoitetut alkuperäi-
set tositteet on säilytettävä siten, että ne ovat
viranomaisten saatavilla.

Tämä asetus tulee voimaan 23 päivänä
tammikuuta 2002.
Tämän asetuksen voimaan tullessa vireillä
olevien 52 §:n 2 momentin 6 kohdassa
tarkoitettujen kehittämishankkeiden kustan-
nukset eivät ole tukikelpoisia, jos kustannus
on syntynyt
1) maaseudun alueellisesta kehittämisoh-

jelmasta rahoitettavissa kehittämishankkeissa
ennen 28 päivää syyskuuta 2001;
2) tavoite 1 -ohjelmista rahoitettavissa

kehittämishankkeissa ennen 15 päivää elo-
kuuta 2001;
3) LEADER+ -yhteisöaloiteohjelmasta ra-

hoitettavissa kehittämishankkeissa ennen 14
päivää huhtikuuta 2001;
4) POMO+ -ohjelmasta rahoitettavissa ke-

hittämishankkeissa ennen 15 päivää elokuuta
2001, tai
5) INTERREG III -yhteisöaloiteohjelmissa

ennen 15 päivää elokuuta 2001, ei kuitenkaan
ennen sen yhteisöaloiteohjelman hyväksymis-
tä, josta tuki rahoitetaan.
Tämän asetuksen 93 §:n 2 momenttia so-

velletaan myös ennen tämän asetuksen voi-
maan tuloa tehtyihin sellaisiin tukipäätöksiin,
joissa tuen maksamista ei ole aloitettu tai se
on kesken. Työvoima- ja elinkeinokeskuksen
on ilmoitettava tuen saajalle tuen maksamisen
ehtojen muutoksesta.

Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2002

Maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilä

Vanhempi hallitussihteeri Katriina Pessa
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Valtioneuvoston asetus

N:o 30

vuonna 2002 kertyvien työnantajan sosiaaliturvamaksujen jakautumasta

Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2002

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön
esittelystä, säädetään työnantajan sosiaaliturvamaksusta 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun lain
(366/1963) 16 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin on laissa 574/2000:

1 §
Vuodelta 2002 ilman erillistä maksuunpa-
noa suoritetuista työnantajan sosiaaliturva-
maksuista katsotaan olevan, jos
1) palkan maksajana on valtio, muu valtion
laitos kuin liikelaitos, johon sovelletaan val-
tion liikelaitoksista annettua lakia (627/1987),
tai Ahvenanmaan maakunta

työnantajan
sosiaalitur-
vamaksu-
prosentti

kansan-
eläke-
maksua
%

sairaus-
vakuutus-
maksua
%

6,80 58,088 41,912

2) palkan maksajana on kunta, kuntayhty-
mä tai kunnallinen liikelaitos, evankelis-
luterilainen kirkko, sen seurakunta tai seura-
kuntayhtymä taikka ortodoksinen kirkkokun-
ta tai sen seurakunta ja
a) palkka on maksettu ennen 1 päivää
maaliskuuta 2002

työnantajan
sosiaalitur-
vamaksu-
prosentti

kansan-
eläke-
maksua
%

sairaus-
vakuutus-
maksua
%

4,75 66,316 33,684

b) palkka on maksettu 1 päivänä maalis-
kuuta 2002 tai sen jälkeen

työnantajan
sosiaalitur-
vamaksu-
prosentti

kansan-
eläke-
maksua
%

sairaus-
vakuutus-
maksua
%

4,00 60,000 40,000

3) palkan maksajana on muu kuin 1 tai 2
kohdassa tarkoitettu työnantaja ja
a) palkka on maksettu ennen 1 päivää

maaliskuuta 2002

työnantajan
sosiaalitur-
vamaksu-
prosentti

kansan-
eläke-
maksua
%

sairaus-
vakuutus-
maksua
%

3,60 55,556 44,444
5,60 71,429 28,571
6,50 75,385 24,615

b) palkka on maksettu 1 päivänä maalis-
kuuta 2002 tai sen jälkeen

työnantajan
sosiaalitur-
vamaksu-
prosentti

kansan-
eläke-
maksua
%

sairaus-
vakuutus-
maksua
%

2,95 45,763 54,237
5,15 68,932 31,068
6,05 73,554 26,446

2 §
Vuodelta 2002 maksuunpanon perusteella

suoritetuista työnantajan sosiaaliturvamak-
suista katsotaan olevan
1) kansaneläkemaksua . . . . . . . . . . . . . .56,1 %
2) sairausvakuutusmaksua . . . . . . . . . .43,9 %

3 §
Vuonna 2002 kertyvistä, vuoteen 2001 ja

sitä aikaisempiin vuosiin kohdistuvista työn-
antajan sosiaaliturvamaksuista katsotaan ole-
van
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1) kansaneläkemaksua . . . . . . . . . . . . . .62,9 %
2) sairausvakuutusmaksua . . . . . . . . . .37,1 %

4 §
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
helmikuuta 2002.

Tätä asetusta sovelletaan myös ennen sen
voimaantuloa maksuunpantuihin, 1 päivänä
tammikuuta 2002 tai sen jälkeen kertyneisiin
työnantajan sosiaaliturvamaksuihin.

Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2002

Sosiaali- ja terveysministeri Maija Perho

Vanhempi hallitussihteeri Juha Rossi

93N:o 30



Maa- ja metsätalousministeriön asetus

N:o 31

maatilatalouden rakennetuen ja vastaavan yritystoimintaan myönnettävän tuen kohdenta-
misesta vuonna 2002

Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2002

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 12 päivänä maaliskuuta 1999
annetun maaseutuelinkeinojen rahoituslain (329/1999) 7 §:n 1 ja 2 momentin sekä 64 §:n 2 ja
3 momentin, sellaisena kuin niistä ovat 64 §:n 2 ja 3 momentti laissa 44/2000, nojalla:

1 luku

Yleistä

1 §

Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään valtion vuo-
den 2002 talousarvion momentin 30.14.49,
30.14.61 ja 30.14.62 myöntämisvaltuuden ja
määrärahan sekä maatilatalouden kehittämis-
rahaston vuoden 2002 käyttösuunnitelmassa
osoitettavien varojen käyttämisestä myönnet-
täessä ja maksettaessa tukea 2 momentin
mukaisiin tarkoituksiin.
Tätä asetusta sovelletaan myönnettäessä
tukea maaseutuelinkeinojen rahoituslain
(329/1999), jäljempänä rahoituslaki, 10 §:n 1
momentin 1 ja 2 kohdan sekä 16, 17, 21, 22
ja 32 §:n nojalla maatilatalouden rakenteen
kehittämiseen samoin kuin rahoituslain 10 §:n
1 momentin 1 ja 5 kohdan ja 3 momentin sekä
16, 21 ja 32 §:n nojalla muuhun yritystoi-
minnan tukemiseen. Tätä asetusta sovelletaan

myös maksettaessa tukea, joka on myönnetty
tämän asetuksen nojalla, riippumatta siitä,
minkä vuoden määrärahasta tuki maksetaan.
Edellä 1 momentissa tarkoitetuista varoista

ei myönnetä tukea kalastusta koskeviin hank-
keisiin tai toimenpiteisiin eikä sellaisiin hank-
keisiin tai toimenpiteisiin, joihin INTERREG
III -yhteisöaloiteohjelmasta rahoitettavan yh-
teisön tukiosuuden myöntää muun maan kuin
Suomen viranomainen tai toimielin. POMO+
-ohjelman toteuttamiseen osoitetuista varoista
ei myönnetä tukea maaseudun kehittämisestä
annetun valtioneuvoston asetuksen
(609/2000) 14 §:n 1 momentissa tarkoitettuja
yrityksiä varten.

2 §

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
1) EY:n maaseudun kehittämisasetuksella

Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahas-
ton (EMOTR) tuesta maaseudun kehittämi-
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seen ja tiettyjen asetusten muuttamisesta ja
kumoamisesta annettua neuvoston asetusta
(EY) N:o 1257/1999;
2) komission soveltamisasetuksella Euroo-
pan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston
(EMOTR) tuesta maaseudun kehittämiseen ja
tiettyjen asetusten muuttamisesta ja kumoa-
misesta annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:o 1257/1999 soveltamisesta annettua ko-
mission asetusta (EY) N:o 1750/1999;
3) tavoite 1 -alueella aluetta, jota koskee

rakennerahastojen kansallisesta hallinnoinnis-
ta annetun lain (1353/1999) 4 §:n 9 kohdassa
tarkoitettu tavoite 1 -ohjelma;
4) maaseutuohjelmalla rahoituslain 8 a §:n

2 momentissa tarkoitettua ohjelmaa;
5) maakunnan yhteistyöasiakirjalla raken-
nerahasto-ohjelmien kansallisesta hallinnoin-
nista annetun lain 21 §:n 1 momentin 1
kohdassa tarkoitettua asiakirjaa;
6) valtionlainalla maatilatalouden kehittä-
misrahaston varoista myönnettävää lainaa;
7) korkotukilainalla rahoituslain 23 §:n 2
momentissa tarkoitettua luottolaitoksen
myöntämää lainaa, jonka koron alentamiseksi
maksetaan tukea valtion talousarvion momen-
tin 30.14.49 määrärahasta;
8) tuella avustusta, valtionlainaan liittyvää
korkoetuutta, korkovapautta ja lyhennysten
vapaavuosia, korkotukilainan korkotukea, ra-
hoituslain 24 §:n 1 momentissa tarkoitettua
vapautusta velvollisuudesta hankkia lainalle
vakuus sekä valtiontakaukseen liittyvää tu-
kea;
9) osarahoitettavalla tuella tukea, jonka
rahoittamiseen Euroopan yhteisö (EY) osal-
listuu Euroopan maatalouden ohjaus- ja tu-
kirahaston tai EY:n rakennerahaston varoin;
10) kansallisella tuella tukea, joka jää

kokonaan valtion talousarvion määrärahan tai
maatilatalouden kehittämisrahaston menoksi;
11) maaseutuyrityksellä rahoituslain 3 §:n
1 momentin 1 kohdassa tarkoitettua yritystä;
12) POMO+ -ohjelmalla LEADER+ -yh-
teisöaloiteohjelmaa vastaavaa kansallista oh-
jelmaa, josta säädetään LEADER+ -yhteisö-
aloiteohjelman toimeenpanosta annetussa val-
tioneuvoston asetuksessa (514/2001);
13) INTERREG III -yhteisöaloiteohjelmal-
la rakennerahastojen yleisasetuksen EY
1260/1999 20 artiklan 1 kohdan alakohdassa
a mainittua yhteisöaloitetta;

14) maataloustuotteiden ensiasteen jalos-
tuksella ja markkinoinnilla EY:n perustamis-
sopimuksen liitteessä I tarkoitettujen maata-
loustuotteiden sellaista lajittelua, pakkaamis-
ta, säilyttämistä, jalostamista tai muuta kä-
sittelyä, jonka jälkeen tuote on edelleen
maataloustuote.

3 §

Rahoitus

Jollei jäljempänä tässä asetuksessa toisin
säädetä, tätä asetusta sovelletaan sekä kan-
salliseen tukeen että osarahoitettavan tuen
osarahoitusosuuteen ja kansalliseen osuuteen.
Osarahoitettavaan tukeen sovelletaan lisäk-

si, mitä EY:n maaseudun kehittämisasetuk-
sessa ja komission soveltamisasetuksessa se-
kä niiden nojalla tai niitä täydentäen EY:n
lainsäädännössä säädetään tai sen nojalla
määrätään. Tukea myönnettäessä otetaan li-
säksi huomioon, mitä tavoite 1 -ohjelmissa tai
maaseudun kehittämisohjelmissa taikka muis-
sa vastaavissa EY:n ohjelmissa tuen kohden-
tamisesta kyseisellä alueella on sovittu.

2 luku

Maatilainvestoinnit

4 §

Tuensaajat

Mitä tässä luvussa säädetään maatilalla
toteutettavasta investoinnista ja maatilaa kos-
kevista edellytyksistä, sovelletaan myös ra-
hoituslain 3 §:n 1 momentin 1 kohdassa
tarkoitetun yhden tai useamman maaseutuyri-
tyksen yhteisiin investointeihin sekä maaseu-
dun kehittämisestä annetun valtioneuvoston
asetuksen (609/2000) 11 §:n 3 momentin
2—4 kohdassa tarkoitettuihin investointeihin.

5 §

Tuettavat kohteet

Tukea voidaan myöntää tässä asetuksessa
säädetyin tavoin:
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1) sellaiseen kotieläinrakennusten uudisra-
kentamiseen, laajentamiseen ja peruskorjaa-
miseen, joka liittyy:
a) lypsykarjatalouteen;
b) lihakarjatalouteen;
c) sikatalouteen;
d) lammastalouteen;
e) vuohitalouteen; tai
f) kalkkunantuotantoon;
2) broilerintuotannon peruskorjausinves-
tointeihin ja peruskorjaamisen sijaan suori-
tettavaan uudisrakentamiseen;
3) häkkikanaloiden muuttamiseen lattiaka-
naloiksi ja uusien lattiakanaloiden rakentami-
seen;
4) maa- ja metsätalouskoneiden säilytysti-
lojen rakentamiseen, laajentamiseen ja perus-
korjaamiseen;
5) rehu- ja tuotevarastojen uudisrakentami-
seen, laajentamiseen ja peruskorjaamiseen;
6) viljan tai heinän kuivaamiseen tarkoi-
tettujen lämminilma- ja kylmäilmakuivurei-
den rakentamiseen, laajentamiseen ja perus-
korjaamiseen sekä siirrettävien viljankuivu-
reiden hankintaan;
7) salaojitukseen;
8) maa- ja metsätalouden koneiden ja lait-
teiden hankintaan;
9) lammastaloudessa tarvittavan elottoman
erityisirtaimiston hankintaan;
10) jalostuslampaiden ja jalostusnautojen
hankintaan;
11) puutarhatalouden investointeihin;
12) hevostalouden investointeihin;
13) turkistarhaukseen liittyviin investoin-
teihin;
14) mehiläistalouden investointeihin;
15) muuhun maataloustuotantoon kuin
1—3, 6 tai 12—14 kohdassa tarkoitettuun
tuotantoon liittyviin investointeihin;
16) muuhun yritystoimintaan kuin maa- ja
metsätalouteen liittyviin investointeihin;
17) eläinten hyvinvointia ja hygieniaa kos-
keviin investointeihin;
18) maatilataloudessa tarvittavien siltojen
ja peltoteiden rakentamiseen;
19) tuotantopihainvestointeihin, kuten tuo-
tantopihan päällystämiseen;
20) ympäristönsuojelua edistäviin inves-
tointeihin;
21) maatilojen lämpökeskusinvestointei-
hin;

22) sähköaggregaatin hankintaan;
23) työympäristön parantamiseen.
Edellä 1 momentin 1, 2, 4—6, 11—17, 20,

21 ja 23 kohdassa tarkoitettua tukea voidaan
myöntää myös vuokramaalla olevan raken-
nuksen hankkimiseen, jos hankinta on talou-
dellisesti edullisempaa kuin vastaavan raken-
nuksen rakentaminen tai peruskorjaaminen ja
hankittava rakennus on tarkoituksenmukai-
sella tavalla käytettävissä siihen tarkoituk-
seen, johon se hankitaan. Tuki myönnetään
lainaan liittyvänä tukena samoin ehdoin kuin
vastaavan rakennuksen rakentamiseen myön-
nettäisiin tukea. Jos vastaavaan rakentami-
seen myönnettäisiin vain avustusta, raken-
nuksen hankintaan voidaan myöntää korko-
tukilainaa enintään 80 prosenttia vastaavin
enimmäistukitasoin.
LEADER+ -yhteisöaloiteohjelman ja PO-

MO+ -ohjelman toteuttamiseen osoitetuista
varoista voidaan myöntää tukea vain 1 mo-
mentin 15 ja 16 kohdassa tarkoitettuihin
investointeihin. INTERREG III -yhteisöaloi-
te-ohjelman toteuttamiseen osoitetuista va-
roista voidaan myöntää tukea vain 1 momen-
tin 8 kohdassa tarkoitettujen yhteiskäyttöön
tulevien koneiden ja laitteiden hankintaan
sekä 1 momentin 4, 5, 11, 15, 16 ja 19
kohdassa tarkoitettuihin investointeihin, joilla
arvioidaan olevan merkitystä valtakunnan
rajan ylittävässä elinkeinotoiminnassa.

6 §

Eläinten hankinta

Tukea ei 2 momentissa säädetyin poik-
keuksin myönnetä eläinten hankintaan.
Tukea voidaan myöntää jalostuslampaiden

ja jalostusnautojen hankintaan siten, kuin 18,
19 ja 20 §:ssä säädetään. Lisäksi yritystoi-
mintaa käynnistettäessä tai merkittävästi laa-
jennettaessa tukea voidaan myöntää sellaisten
hevosten hankintaan, joita käytetään 27 §:ssä
tarkoitetussa toiminnassa.

7 §

Lypsykarjatalous

Tukea voidaan myöntää 5 §:n 1 momentin
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1 kohdan a alakohdassa tarkoitettuun lypsy-
karjatalouden rakentamisinvestointiin, jos
maatilalle, jota hakemus koskee, on tukea
myönnettäessä vahvistettu Euroopan yhteisön
maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän
täytäntöönpanosta annetun lain (355/1995)
4 §:ssä tarkoitetuksi maidon viitemääräksi
vähintään määrä, joka vastaa maatilalla in-
vestoinnin toteuttamisen jälkeen olevien
eläinpaikkojen perusteella laskettuna 5 600
litraa lypsylehmäpaikkaa kohden. Jos maati-
lalla on investoinnin jälkeen edellä säädettyä
enemmän eläinpaikkoja, tukea voidaan myön-
tää vain sille osalle hyväksyttävistä rakenta-
miskustannuksista, joka vastaa viitemäärän
mukaisen enimmäiseläinpaikkamäärän osuut-
ta maatilan lypsylehmäpaikoista.
Tukea rakennuksen peruskorjaamiseen ei
myönnetä, jos lypsylehmäpaikkojen määrä
1 momentissa tarkoitetulla maatilalla on pie-
nempi kuin 12.
Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, sovel-
letaan myös, jos hakemus koskee yhtä use-
ampaa maatilaa.

8 §

Sikatalouden eläinpaikkarajat

Edellä 5 §:n 1 momentin 1 kohdan c
alakohdassa tarkoitettua tukea sikatalouden
rakentamisinvestointiin voidaan myöntää sel-
laista maatilaa varten, jolla investoinnin jäl-
keen on enintään 4 000 paikkaa alle 35 kilon
painoisille vieroitetuille porsaille, 3 000 li-
hasikapaikkaa tai 400 emakkopaikkaa. Jos
investointiin sisältyy sekä paikkoja vieroite-
tuille porsaille että emakoille, katsotaan vie-
roitettujen porsaiden paikkojen sisältyvän
emakkopaikkoihin. Jos investointiin sisältyy
sekä lihasikapaikkoja että emakkopaikkoja,
yhden emakkopaikan katsotaan vastaavan 6,5
lihasikapaikkaa. Jos investointiin sisältyy se-
kä lihasikapaikkoja että paikkoja vieroitetuille
porsaille, yhden lihasikapaikan katsotaan vas-
taavan 1,25 paikkaa vieroitetuille porsaille.
Jos maatilalla investoinnin jälkeen on edellä
säädettyä enemmän eläinpaikkoja, tukea voi-
daan myöntää vain sille osalle hyväksyttävistä
rakentamiskustannuksista, joka vastaa edellä
säädettyjen enimmäiseläinpaikkamäärien mu-

kaista eläinpaikkojen osuutta koko rakenta-
misinvestoinnista.

9 §

Sikalat

Myönnettäessä tukea 5 §:n 1 momentin 1
kohdan c alakohdassa tarkoitettuihin sikata-
louden rakentamisinvestointeihin pidetään
emakkosikalana sikalaa, jonka perusteella
maatilalla on tai sille muodostuu vähintään 60
emakkopaikkaa ja jonka sikapaikoista yli
puolet on emakkopaikkoja. Emakkosikalana
pidetään myös sellaista emakkorenkaan por-
situssikalaa, jonka vuotuinen laskennallinen
porsituskertojen määrä on vähintään 130.
Tukea myönnettäessä emakkosikalaan rinnas-
tetaan myös sellainen sikala, jonka perusteella
maatilalla on tai sille muodostuu vähintään
500 paikkaa vieroitetuille porsaille ja jonka
sikapaikoista laskennallisesti yli puolet on
tarkoitettu vieroitettujen porsaiden kasvatta-
miseen.
Muita kuin 1 momentissa tarkoitettuja

sikaloita pidetään lihasikaloina.
Tuen määrää harkittaessa investoinnin kat-

sotaan kohdistuvan emakkosikalaan, jos 1
momentissa tarkoitettua sikalaa rakennettaes-
sa, laajennettaessa tai peruskorjattaessa ra-
kennusinvestointiin sisältyvistä sikapaikoista
laskennallisesti vähintään puolet on emakko-
paikkoja tai paikkoja vieroitetuille porsaille.

10 §

Emakkorenkaat

Myönnettäessä tukea 5 §:n 1 momentin 1
kohdan c alakohdan tarkoitettuihin sikatalou-
den rakentamisinvestointeihin emakkoren-
kaissa eläinpaikkojen määrä osakastilaa koh-
den ei saa olla suurempi kuin 8 §:n mukaisten
eläinpaikkojen enimmäismäärä. Tällöin on
osakastilan oman eläinpaikkamäärän lisäksi
otettava huomioon osakastilan osuus emak-
korenkaan keskusyksikön eläinpaikkojen
määrästä. Emakkorenkaan keskusyksikössä
saa olla enintään 1 000 emakkopaikkaa. Sa-
nottua enimmäismäärää sovelletaan 8 §:ssä
säädetyn estämättä myös sellaiseen emakko-
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renkaan keskusyksikköön, joka kuuluu yh-
delle emakkorenkaan osakastilalle ja jossa
pidetään emakkoja muulloin kuin porsimis-
tai imetysaikana.
Edellä 1 momentissa emakkorenkaalla tar-
koitetaan sellaista tuotannon järjestelyä, jossa
emakot siirretään keskusyksiköstä osakasti-
loille porsitus- ja imetysajaksi tai jossa
emakot porsitetaan emakkorenkaan keskus-
yksikössä ja pääosa porsaista siirretään osa-
kastiloille kasvatettaviksi.

11 §

Broilerintuotanto

Edellä 5 §:n 1 momentin 2 kohdassa
tarkoitettuihin broilerintuotannon investoin-
teihin voidaan myöntää tukea, jos maatilan
broilerintuotantoon liittyvä tuotantokapasi-
teetti ei lisäänny tuettavan investoinnin vuok-
si.

12 §

Kanatalous

Edellä 5 §:n 1 momentin 3 kohdassa
tarkoitettuihin kanatalouden investointeihin
voidaan myöntää tukea, jos maatilan kanan-
munantuotantoon liittyvä tuotantokapasiteetti
ei lisäänny tuettavan investoinnin vuoksi.
Myönnettäessä 1 momentissa tarkoitettua
tukea uuden lattiakanalan rakentamiseen on
otettava huomioon, mitä eläinsuojeluasetuk-
sen (396/1996) 20 §:ssä säädetään.

13 §

Maa- ja metsätalouskoneiden säilytystilat

Tuen myöntämisen edellytyksenä 5 §:n 1
momentin 4 kohdassa tarkoitettuun investoin-
tiin on, että konevarasto on eristämätön ja sen
julkisivut ovat pääosin puuta. Tuen myöntä-
mistä ei estä, jos varastoon sisältyy lämpö-
eristetty omien koneiden korjaamiseen tar-
koitettu maatilakorjaamo, joka on tilan ko-
neiden ja laitteiden määrä ja laatu huomioon
ottaen kooltaan kohtuullinen.

14 §

Siirrettävien kuivureiden hankinta

Edellä 5 §:n 1 momentin 6 kohdassa
tarkoitetun siirrettävän viljankuivurin hankin-
taan tukitasoa tai tukimuotoa lukuunottamatta
sovelletaan, mitä muutoin koneen hankinnas-
ta säädetään.

15 §

Salaojitus

Edellä 5 §:n 1 momentin 7 kohdassa
tarkoitettua tukea voidaan myöntää:
1) pellon salaojittamiseen, salaojituksen

täydentämiseen ja salaojituksen uusimiseen;
2) peltokuvioiden parantamiseksi tehtäviin

avo-ojien putkituksiin;
3) salaojien toimivuuden varmistamiseksi

tarpeellisiin pienpumppaamoinvestointeihin.

16 §

Maa- ja metsätalouden koneiden ja laittei-
den hankinta

Tukea voidaan myöntää 5 §:n 1 momentin
8 kohdassa tarkoitettujen koneiden ja laittei-
den hankintaan vain, jos kone tai laite
hankitaan yhteiskäyttöön siten, että konetta
käytetään kahdella tai useammalla maatilalla
maatilataloutta harjoitettaessa. Tukea voidaan
kuitenkin myöntää yhdellä maatilalla käytet-
tävän perunan- ja sokerijuurikkaannostoko-
neen hankintaan sekä maataloustuotteiden
käsittelyssä ja kauppakunnostuksessa tarvit-
tavien koneiden ja laitteiden hankintaan.
Tukea voidaan myöntää myös yhdellä maa-
tilalla käytettävän nautakarjatalouden rehun-
jakovaunun tai -laitteen hankintaan, ei kui-
tenkaan pienkuormaajan tai vastaavan han-
kintaan. Lisäksi tukea voidaan myöntää yh-
dellä maatilalla käytettävien koneiden ja
laitteiden hankintaan siten kuin 14 ja 17 §:ssä,
21 §:n 3 momentissa, 22, 23, 25–29, 31 ja
32 §:ssä säädetään.
Koneen tai laitteen katsotaan tulevan yh-

teiskäyttöön, jos:
1) se hankitaan yhteisomistukseen taikka
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sen hankkii yhteisö tai osuuskunta osak-
kaidensa maatiloja varten;
2) sen hankkii viljelijä, jolla on työn
suorittamista koskeva kirjallinen sopimus
yhden tai useamman muun viljelijän kanssa;
taikka
3) sen hankkii viljelijä, joka on sopinut
vaihtotyöjärjestelystä yhden tai useamman
sellaisen viljelijän kanssa, joka vastavuoroi-
sesti suorittaa konetyötä hakijan maatilalla.
Hankittaessa kone tai laite 1 momentissa
tarkoitetuin tavoin yhteiskäyttöön tuen myön-
tämisen edellytyksenä on, että tukihakemuk-
sessa tukea haetaan vähintään 9000 euron
investointiin, joka voi sisältää yhden tai
useamman koneen tai laitteen hankinnan.
Edellä 1 momentissa tarkoitettua tukea ei
myönnetä maatalous- eikä metsätraktoreiden
hankintaan. Tukea ei myöskään myönnetä
puunkorjuun monitoimikoneiden hankintaan.
Hankittaessa kone tai laite muussa kuin 2
momentin 2 kohdassa tarkoitetussa koneura-
koinnissa käytettäväksi sovelletaan, mitä
27 §:ssä säädetään.

17 §

Lammastalouden erityisirtaimisto

Edellä 5 §:n 1 momentin 9 kohdassa
tarkoitettuna lammastaloudessa tarvittavana
elottomana erityisirtaimistona pidetään lam-
masaitoja, käsittelyaitauksia, vaakoja, kerit-
sinlaitteita, ruokintavaunuja ja -häkkejä sekä
muuta vastaavaa erityisesti lammastaloudessa
tarvittavaa irtaimistoa.

18 §

Jalostuslampaiden hankinta

Myönnettäessä tukea 5 §:n 1 momentin 10
kohdassa tarkoitettuun jalostuslampaiden
hankintaan pässejä hankittaessa tulee hakijal-
la olla vähintään 30 jalostukseen käytettävää
uuhta tai sellaista uuhikaritsaa, joka on
vuoden ikäinen viimeistään hakemuksen vi-
reille tuloa seuraavan vuoden huhtikuun 30
päivään mennessä. Uuhia hankittaessa kat-
raaseen tulee hankinnan jälkeen kuulua vä-

hintään 50 jalostukseen käytettävää uuhta tai
edellä tarkoitettua uuhikaritsaa.
Tukea voidaan myöntää sellaisten jalostus-

lampaiden hankintaan, joiden avulla paran-
netaan erityisesti eläinkannan lihaksikkuutta.
Tukea voidaan myöntää:
1) sellaisten jalostuslampaiden hankintaan,

joiden puhdasrotuisuus voidaan osoittaa vi-
rallisella polveutumistodistuksella;
2) sellaisten risteytysuuhien hankintaan,

joiden isä tai emä on liharotuinen.
Tukea ei myönnetä sellaisen uuhen han-

kintaan, joka on karitsoinut enemmän kuin
kolme kertaa.
Jalostuslampaan hankintaa voidaan tukea

vain kerran sen elinaikana. Tuen myöntämi-
sen edellytyksenä on, että pässiä pidetään
maatilalla vähintään puoli vuotta ja uuhta tai
uuhikaritsaa vähintään yksi karitsoimiskerta
sekä syntyvän karitsan imetyskausi.
Tukea uuhen tai uuhikaritsan hankintaan ei

myönnetä, jos hakija on hakemuksen vireil-
letuloa edeltäneen puolen vuoden aikana
vastiketta vastaan luovuttanut yhden tai use-
amman uuhen tai uuhikaritsan pitoon. Tuen
myöntämisen ehtona on lisäksi, että naaras-
puolisen lampaan hankintaan tukea saava ei
hakemuksen vireilletuloa seuraavan puolen
vuoden aikana myy sellaista uuhta tai uuhi-
karitsaa pitoon, jonka hankintaan ei ole
myönnetty tukea.
Työvoima- ja elinkeinokeskuksen luvalla

tuen kohteena olevan eläimen saa luovuttaa
siten kuin rahoituslain 46 §:n 3 momentin 3
kohdassa säädetään.
Tukikelpoinen hankintahinta on
1) pässin osalta enintään 500 euroa;
2) alle vuoden ikäisen pässikaritsan osalta

enintään 340 euroa;
3) uuhen osalta enintään 270 euroa;
4) alle vuoden ikäisen uuhikaritsan osalta

enintään 240 euroa. Tukea voidaan myöntää
vain siihen osaan kauppahinnasta, joka ei
ylitä edellä 1, 2, 3 tai 4 kohdassa mainittua
enimmäishintaa. Jos hankintahinta on tuki-
kelpoista enimmäishintaa alempi, tuki mää-
räytyy hankintahinnan nojalla.
Hankittavan uuhen tai pässin polveutumi-

nen on osoitettava vähintään kaksi sukupol-
vea taaksepäin ja eläinten tulee olla rekiste-
röitynä Suomessa hyväksytyn jalostusjärjes-
tön virallisessa rekisterissä. Tuen myöntämi-
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nen Suomeen tuotavien eläinten hankintaan
edellyttää, että eläimet rekisteröidään edellä
tarkoitettuun rekisteriin.
Myönnettäessä tukea jalostuslampaiden
hankintaan liharotuisella jalostuslampaalla
tarkoitetaan seuraaviin rotuihin kuuluvia lam-
paita: Dala, Dorset, Oxford down, Rygja,
Shropshire ja Texel.

19 §

Lammastalouden terveysvalvontaohjelmien
vaatimukset

Sen lisäksi, mitä 18 §:ssä säädetään, tuen
myöntämisen edellytyksenä jalostuslampai-
den hankintaan on, että myyjän Suomessa
sijaitseva maatila täyttää sovellettaviksi tule-
vien terveysvalvontaohjelmien mukaiset vaa-
timukset. Terveysvalvontaohjelmilla tarkoite-
taan tässä asetuksessa scrapie-valvontaohjel-
maa ja maedi-visna -vastustamisohjelmaa. Jos
uuhia tai kuttuja on vähemmän kuin 40,
Scrapie-valvontaohjelmaan kuulumista ei
kuitenkaan edellytetä. Sen sijaan Maedi-visna
-vastustamisohjelmassa tilalla on oltava status
M3.

20 §

Jalostusnautojen hankinta

Tukea 5 §:n 1 momentin 10 kohdassa
tarkoitettuun emolehmätalouteen perustuvas-
sa naudanlihantuotannossa tarvittavien jalos-
tusnautojen hankintaan voidaan myöntää, jos:
1) sonni on liharotuinen, vähintään kym-
menen kuukauden ikäinen, kantakirjaan kuu-
luva ja sen kokonaisjalostusarvo tai sen
puuttuessa odotusarvo on vähintään +5;
2) naaraspuolinen jalostusnauta on liharo-
tuinen, vähintään kuuden kuukauden ikäinen
ja enintään 3 kertaa poikinut tai vastaava
risteytysnauta, jonka liharotuosuus on viral-
lisen polveutumis- tai kantakirjatodistuksen
mukaan vähintään 75 prosenttia.
Tuontieläimen osalta hakijan on osoitetta-
va, että eläin täyttää 1 momentissa säädetyt
vaatimukset. Tuontisonnin on täytettävä sää-
dettyä jalostustasoa vastaava taso, minkä

osoittamiseksi on tarvittaessa hankittava nau-
tajalostuksen asiantuntijan lausunto.
Jalostusnaudan hankintaa voidaan tukea

vain kerran sen elinaikana. Tuki myönnetään
enintään yhden sonnin hankintaan kutakin
alkavaa 15 emolehmää tai viimeistään tou-
kokuun 31 päivänä vuoden täyttävää hiehoa
kohti. Tuen myöntämisen edellytyksenä on,
että sonnia pidetään maatilalla vähintään yksi
laidunkausi ja naaraspuolista eläintä vähin-
tään yksi poikimiskerta sekä syntyvän vasikan
imetyskausi.
Tukea emolehmän tai hiehon hankintaan ei

myönnetä, jos hakija on hakemuksen vireil-
letuloa edeltäneen vuoden aikana vastiketta
vastaan luovuttanut yhden tai useamman
emolehmän tai hiehon pitoon. Tuen myöntä-
misen ehtona on lisäksi, että naaraspuolisen
naudan hankintaan tukea saava ei hakemuk-
sen vireilletuloa seuraavan puolen vuoden
aikana myy sellaista emolehmää tai hiehoa
pitoon, jonka hankintaan ei ole myönnetty
tukea.
Työvoima- ja elinkeinokeskuksen luvalla

tuen kohteena olevan eläimen saa luovuttaa
siten kuin rahoituslain 46 §:n 3 momentin 3
kohdassa säädetään.
Tukikelpoinen hankintahinta on:
1) sonnin osalta enintään 2 500 euroa;
2) 6—12 kuukautta vanhan hiehon osalta

enintään 1 000 euroa;
3) yli 12 kuukautta vanhan hiehon sekä

emolehmän osalta enintään 1 350 euroa.
Tukea voidaan myöntää vain siihen osaan
kauppahinnasta, joka ei ylitä edellä 1, 2 tai 3
kohdassa mainittua enimmäishintaa. Jos han-
kintahinta on tukikelpoista enimmäishintaa
alempi, tuki määräytyy hankintahinnan no-
jalla.
Myönnettäessä tukea jalostusnautojen han-

kintaan liharotuisella jalostusnaudalla tarkoi-
tetaan seuraaviin rotuihin kuuluvia nautoja:
Aberdeen Angus, Blonde d ’Aquitaine, Cha-
rolais, Hereford, Highland Cattle, Limousin,
Piemontese ja Simmental.

21 §

Puutarhatalouden tuettavat kohteet

Edellä 5 §:n 1 momentin 11 kohdassa
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tarkoitettua tukea voidaan myöntää rakenta-
mis-, laajentamis- ja peruskorjausinvestoin-
teihin, jotka koskevat:
1) kasvihuoneita taikka muita kasvihuone-
tuotannossa tai avomaan puutarhataloudessa
tarpeellisia tuotantotiloja;
2) lämpökeskuksia;
3) varastoja;
4) poimijoiden saniteettitiloja itsepoimin-
tatiloilla;
5) muita vastaavia puutarhataloutta palve-
levia rakennuksia.
Kasvihuonetta ei pidetä rakennuksena, jos
se on rakennettu ilman kiinteää perustusta,
sen kehärakenteet ovat siirrettäviä ja se on
katettu yksinkertaisella muovilla eikä huo-
neessa myöskään ole kiinteää lämmitystä tai
kastelua.
Tukea voidaan myöntää myös puutarhata-
loutta palvelevien koneiden ja laitteiden sekä
vastaavan muun irtaimiston hankintaan.

22 §

Puutarhatalouden tuki valtionlainana

Harjoitettaessa avomaan puutarhataloutta
tuki voidaan myöntää vain valtionlainan
korkoetuutena, jos kysymys on:
1) hedelmäpuiden ja marjapensaiden tai-
mien hankinnasta;
2) muista 1 kohtaa vastaavista yritystoi-
mintaan liittyvistä investoinneista.

23 §

Hevostalous

Edellä 5 §:n 1 momentin 12 kohdassa
tarkoitetaan hevostalouden investoinneilla he-
vosten kasvatuksessa tarpeellisia investointe-
ja sekä investointeja, joiden pääasiallinen
tarkoitus on edistää hevosten kasvatusta.
Käytettäessä hevosta muuhun tuotanto- tai
palvelutoimintaan investointitukeen sovelle-
taan, mitä 27 §:ssä säädetään.

24 §

Turkistarhaus

Edellä 5 §:n 1 momentin 13 kohdassa

tarkoitettua tukea voidaan myöntää rakennus-
ten laajentamiseen, joka johtuu eläinsuojelu-
laissa (247/1996) edellytetystä minkkien ja
kettujen häkkien vaihtamisesta suurempiin ja
jossa turkistarhan tuotantokapasiteetti ei li-
säänny tuen myöntämisen vuoksi.
Tukea voidaan myöntää myös sellaiseen

rakentamisinvestointiin, jossa tarha ympäris-
tönsuojelullisista syistä siirretään pohjavesi-
alueelta uuteen paikkaan. Tällöin tukea voi-
daan myöntää vain sille osalle hyväksyttävistä
kustannuksista, joka vastaa turkistarhan ai-
empaa tuotantokapasiteettia.
Lisäksi tukea voidaan myöntää sellaiseen

rakentamisinvestointiin, jossa tilalla olevat
varjotalot korvataan halleilla, sekä tarhan
ympäröimiseen sellaisella aidalla, jolla voi-
daan estää eläinten pääsy tarhan ulkopuolelle.

25 §

Mehiläistalous

Edellä 5 §:n 1 momentin 14 kohdassa
tarkoitettua tukea voidaan myöntää mehiläis-
taloudessa tarpeellisen pesäkaluston hankki-
miseen, käsittelytilojen ja varastojen raken-
tamiseen, laajentamiseen ja peruskorjaami-
seen sekä hunajalinkojen ja muiden koneiden
ja laitteiden hankintaan.

26 §

Maatalouden muut tuotantosuunnat

Tukea 5 §:n 1 momentin 15 kohdassa
tarkoitettuihin investointeihin voidaan myön-
tää, jos kysymys on muussa maataloudessa
kuin tavanomaisessa kotieläintuotannossa tai
peltoviljelyssä välttämättömistä investoin-
neista.
Edellä 1 momentissa tarkoitettuna muuna

maataloutena pidetään hanhien, ankkojen ja
vastaavan siipikarjan tuotantoa, sienten kas-
vatusta, riistatarhausta, luonnonmarjojen ja
-sienten keräämistä, maataloustuotteiden en-
siasteen jalostusta sekä muuta edellä tarkoi-
tettuun tuotantoon ja toimintaan rinnastetta-
vaa maataloudeksi luettavaa toimintaa.
Tukea ei kuitenkaan saa myöntää inves-
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tointiin, joka edistää biisonin, emun tai
strutsin lihan tuotantoa taikka biisonin, emun
tai strutsin tarhausta.

27 §

Maatilan muu yritystoiminta

Edellä 5 §:n 1 momentin 16 kohdassa
tarkoitettuna tukikelpoisena toimintana pide-
tään:
1) turvetuotantoa;
2) muuta koneurakointia maatilan tuotan-
tovälineillä ja muuten tilalta käsin harjoitet-
tuna kuin varsinaisen maatalouden töiden
urakointia;
3) palvelujen tuottamista käyttäen hyväksi
maatalouden tuotanto-omaisuutta, eläimet
mukaan lukien, tai maatilan asuinrakennuk-
sia;
4) ohjelmapalveluja ja muita aineettomia
palveluja, joissa käytetään hyväksi maaseu-
tua;
5) tavaroiden tuottamista pienimuotoisena
yritystoimintana;
6) muuta 1—5 kohdassa tarkoitettuun toi-
mintaan rinnastettavaa yritystoimintaa.
Tukea ei kuitenkaan myönnetä puunkor-
juun monitoimikoneiden hankintaan.

28 §

Eläinten hyvinvointi ja hygienia

Myönnettäessä tukea 5 §:n 1 momentin 17
kohdassa tarkoitettuihin investointeihin on
otettava huomioon, mitä eläinsuojelulaissa ja
eläinsuojeluasetuksessa säädetään sekä eläin-
suojelulain nojalla säädetään tai määrätään.
Tällaisina tukikelpoisina investointeina pide-
tään muun muassa 2 ja 3 momentissa
tarkoitettuja investointeja.
Kananmunantuotannossa tukea voidaan
myöntää investointiin, jossa kanojen häkit
korvataan eläinsuojelulaissa ja eläinsuojelu-
asetuksessa sekä eläinsuojelulain nojalla an-
netuissa säännöksissä ja määräyksissä asetetut
edellytykset täyttävillä virikehäkeillä.
Turkistarhauksessa tukea voidaan myöntää

investointiin, jossa minkkien ja kettujen häkit
korvataan eläinsuojelulaissa ja eläinsuojelu-
asetuksessa sekä eläinsuojelulain nojalla an-
netuissa säännöksissä ja määräyksissä asetetut
edellytykset täyttävillä suuremmilla häkeillä.
Lisäksi tukea voidaan myöntää myös inves-
tointiin, jossa kettujen häkit varustetaan le-
potasoilla.
Tukea ei saa myöntää plasmasytoosin

torjuntaan liittyviin investointeihin eikä sel-
laisiin eläinten hyvinvointia ja hygieniaa
koskeviin investointeihin, jotka lisäävät tilan
tuotantokapasiteettia.

29 §

Ympäristönsuojelu

Edellä 5 §:n 1 momentin 20 kohdassa
tarkoitettua tukea voidaan myöntää investoin-
teihin, jotka edistävät taloudellisesti ja tar-
koituksenmukaisesti ympäristönsuojelua.
Tukea voidaan myöntää uudisrakentami-

seen, laajentamiseen ja peruskorjaamiseen,
joka koskee:
1) kuiva- tai lietelantalaa, lietepussia tai

vastaavaa muuta lantalarakentamista;
2) virtsasäiliöitä;
3) kompostoreita;
4) maatilojen jäteveden puhdistusjärjestel-

miä;
5) puristenestesäiliötä ja -kaivoja;
6) tuorerehuaumojen kiinteitä betoni- ja

muovipohjia;
7) jaloittelutarhoja keräilykaivoineen;
8) kuolleitten eläinten varastointitilaa;
9) muita 1—8 kohdassa tarkoitettuihin in-

vestointeihin rinnastettavia rakentamiskohtei-
ta.
Tukea voidaan lisäksi myöntää lietetur-

vesekoittimien ja niiden siirtolaitteiden, lie-
telannan ilmastus-, multaus- ja letkulevitys-
laitteiden sekä muiden näihin laitteisiin ver-
rattavien koneiden ja laitteiden hankintaan.
Tukea voidaan myöntää myös kuolleitten
eläinten varastointiin liittyvien laitteiden han-
kintaan. Lisäksi tukea voidaan myöntää in-
vestointeihin, jotka koskevat kasvihuoneyri-
tysten kasteluveden talteenotto- ja kierrätys-
järjestelmiä ja niihin liittyviä vedenpuhdis-
tusjärjestelmiä.
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30 §

Maatilan lämpökeskukset

Edellä 5 §:n 1 momentin 21 kohdassa
tarkoitettua tukea voidaan myöntää sellaisen
lämpökeskuksen rakentamiseen, laajentami-
seen tai peruskorjaamiseen, joka hyödyntää
jätelämpöä, vesistön, ilman tai maaperän
lämpöä, puuta tai muuta vastaavaa uusiutuvaa
polttoainetta taikka tuulta tai aurinkoa.
Osarahoitettuna voidaan tukea vain sellai-
sia lämpökeskuksia, jotka hyödyntävät puuta.

31 §

Sähköaggregaatin hankinta

Edellä 5 §:n 1 momentin 22 kohdassa
tarkoitetun sähköaggregaatin hankinta- ja
asennuskustannuksiin voidaan myöntää tu-
kea, jos aggregaatti hankitaan varasähköjär-
jestelmäksi kotieläintalouden jatkuvuuden
turvaamiseksi.

32 §

Työympäristön parantaminen

Edellä 5 §:n 1 momentin 23 kohdassa
tarkoitettua tukea voidaan myöntää investoin-
teihin, joiden tarkoituksena on rehunjakelun
tai työergonomian parantaminen taikka muu
merkittävä työympäristön parantaminen.

33 §

Maatilainvestointien tukeminen osarahoitet-
tavana

Tavoite 1 -alueella tuki 5 §:n 1 momentin
1 kohdan a—d alakohdassa tarkoitettuihin
investointeihin myönnetään osarahoitettava-
na.
Tukea 30 §:ssä tarkoitettuihin maatilojen

lämpökeskuksiin sekä 26 ja 27 §:ssä tarkoi-
tettuihin investointeihin voidaan myöntää
tavoite 1 -alueella osarahoitettavana, jos tuen
kohteena oleva maatila sijaitsee sellaisen
maakunnan alueella, jota koskeva maakunnan
yhteistyöasiakirja mahdollistaa tuen myöntä-
misen, ja tarkoitukseen on EY:n varoja
käytettävissä. Maaseutuohjelma-alueella voi-
daan myöntää tukea vastaaviin tarkoituksiin,
jos maakunnan yhteistyöryhmän maaseutuja-
osto päättäessään varojen suuntaamisesta ja
hankkeiden valintaperusteista on päättänyt
käyttää varoja kyseiseen toimintaan.
Tukea 26 ja 27 §:ssä tarkoitettuihin inves-

tointeihin myönnetään vain osarahoitettavana
tukena. Jos kysymys on kiinteistön hankin-
nasta 26 ja 27 §:n mukaisiin tarkoituksiin,
tuki myönnetään kuitenkin kansallisista va-
roista 38 §:n 1 momentin 3 kohdassa sekä 2
ja 3 momentissa tarkoitetuin tavoin.
Kansallisista varoista voidaan tukea myön-

tää 5 §:n 1 momentin 21 kohdassa tarkoitet-
tuihin maatilojen lämpökeskuksiin vain, jos
maatilojen lämpökeskusten tukemista ei ole
sisällytetty maakunnan yhteistyöasiakirjaan
tai maaseutujaoston päätökseen hankkeiden
valintaperusteista taikka hankkeisiin ei ole
käytettävissä EY:n varoja.

34 §

Poikkeukset eräissä tapauksissa

Tukea myönnettäessä voidaan 29 ja
32 §:ssä säädetyistä edellytyksistä poiketa,
jos poikkeama on vähäinen, investointi poik-
keamasta huolimatta edistää niitä tavoitteita,
joihin kyseisillä tukimuodoilla pyritään, ja
poikkeamalle on perusteltu syy.
Jos investointi toteutetaan siten, että sa-

maan rakennukseen tai hankekokonaisuuteen
sisällytetään useita toimintoja, tukimuoto ja
tukitaso ratkaistaan sen toiminnan perusteella,
jota investointi pääosin koskee. Osarahoitet-
tavaa tukea ei saa kuitenkaan myöntää sel-
laiseen investoinnin osaan, joka ei täytä
osarahoitettavan tuen edellytyksiä tai jota ei
ole sisällytetty asianomaiseen ohjelmaan.
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3 luku

Investoinnit muualla kuin maatilalla

35 §

Tuettava toiminta

Tukea investointeihin voidaan myöntää
sellaisille maaseutuyrityksille sekä rahoitus-
lain 3 §:n 2 momentissa ja 10 §:n 3 momen-
tissa tarkoitetuille yrityksille, jotka harjoitta-
vat yritystoimintaa maatilan ulkopuolella, jos
toiminta liittyy:
1) muuhun metsätaloustuotteiden jalostuk-
seen kuin kemialliseen puunjalostukseen;
2) palvelujen tai tavaroiden tuottamiseen
käyttäen hyväksi yhteistoimintaa maaseu-
tuyritysten kanssa;
3) 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden
välittämiseen ja markkinointiin lukuun otta-
matta maataloustuotteiden vähittäiskauppaa;
4) 27 §:ssä tarkoitettujen tuotteiden tai pal-
velujen välittämiseen tai markkinointiin;
5) yrityspalvelujen tuottamiseen tässä ase-
tuksessa tarkoitetuille yrityksille;
6) muuhun toimintaan, joka voidaan rin-
nastaa 1—5 kohdassa tarkoitettuun toimin-
taan ja jota harjoitetaan yhteistyössä maaseu-
tuyritysten kanssa.
Mitä 34 §:n 2 momentissa säädetään, so-
velletaan myös 1 momentissa tarkoitettuihin
investointeihin.
Edellä 1 momentissa tarkoitettua tukea
myönnettäessä on otettava huomioon, ettei
tuen avulla edistetä sellaisia hankkeita tai
toimenpiteitä, joiden tukeminen 2 luvun mu-
kaan on kiellettyä tai rajoitettua.
Jos kysymys on kiinteistön hankinnasta 1
momentissa tarkoitettua toimintaa varten, tu-
kea myönnettäessä sovelletaan, mitä 38 §:n 1
momentin 3 kohdassa sekä 2 ja 3 momentissa
säädetään. Myönnettäessä tukea vuokramaal-
la olevan rakennuksen hankintaan noudate-
taan soveltuvin osin, mitä 5 §:n 2 momentissa
säädetään.
Tukea maataloustuotteiden ensiasteen ja-
lostuksessa ja markkinoinnissa tarvittavaan
investointiin ei myönnetä.

4 luku

Yritysten kehittämis- ja käynnistystuki

36 §

Yritysten kehittämistuki

Tukea maaseutuyritysten sekä rahoituslain
3 §:n 2 momentissa ja 10 §:n 3 momentissa
tarkoitettujen yritysten kehittämiseen voidaan
myöntää maaseudun kehittämisestä annetun
valtioneuvoston asetuksen 48 §:n 1 momen-
tissa tarkoitettuihin kustannuksiin:
1) enintään 90 prosenttia maaseudun ke-

hittämisestä annetun valtioneuvoston asetuk-
sen 48 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoite-
tuista hyväksyttävistä kustannuksista ja enin-
tään 50 prosenttia momentin 2—5 kohdassa
tarkoitetuista hyväksyttävistä kustannuksista,
jos tuki myönnetään vähämerkityksisenä tu-
kena;
2) enintään 75 prosenttia hyväksyttävistä

kustannuksista, jos tuettava kehittämistoi-
menpide koskee maatilalla harjoitettavaa
maataloutta ja sen tarkoituksena on olennai-
sesti muuttaa tai parantaa maatilan toiminta-
tapoja, tuotantomenetelmiä tai markkinointia
taikka kehittää yhteistoimintaa maaseutuyri-
tysten välillä;
3) enintään 75 prosenttia hyväksyttävistä

kustannuksista, jos tuettava kehittämistoi-
menpide koskee EY:n perustamissopimuksen
liitteessä I tarkoitettuja tuotteita ja kysymys
on maaseutuyritysten yhteistoiminnan kehit-
tämisestä tai maatilan oman tuotannon välit-
tömästä ensiasteen jalostamisesta, ja enintään
50 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista,
jos maatilan ulkopuolella toteutettava tuettava
kehittämistoimenpide koskee muutoin EY:n
perustamissopimuksen liitteessä I tarkoitet-
tuja tuotteita.
Tukea ei myönnetä maaseudun kehittämi-

sestä annetun valtioneuvoston asetuksen 48 a
§:ssä tarkoitettuihin kehittämistoimenpitei-
siin.
Edellä 1 momentin 2 ja 3 kohdassa

tarkoitettuun tukeen sovelletaan, mitä maa-
seudun kehittämisestä annetun valtioneuvos-
ton asetuksen 48 §:n 5 momentissa säädetään.
Tuki 1 momentin 1 ja 3 kohdassa tarkoi-
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tettuihin toimenpiteisiin voidaan myöntää
vain osarahoitettavana noudattaen soveltuvin
osin, mitä 33 §:n 2 momentissa säädetään.
Edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuihin
toimenpiteisiin tuki myönnetään avustuksena
kansallisista varoista niin, että 26 §:ssä tar-
koitettua tuotantoa koskeviin toimenpiteisiin
tuki myönnetään osarahoitettavana. Tuki, jo-
ka rahoitetaan POMO+ -ohjelman toteutta-
miseen osoitetuista varoista, myönnetään kui-
tenkin kokonaan kansallisista varoista.

37 §

Yritysten käynnistystuki

Tukea maaseutuyritysten rahoituslain 3 §:n
1 momentin 4 kohdassa tarkoitetun yritystoi-
minnan sekä rahoituslain 3 §:n 2 momentissa
ja 10 §:n 3 momentissa tarkoitettujen yritys-
ten käynnistämiseen ja laajentamiseen voi-
daan myöntää siten, kuin maaseudun kehit-
tämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen
49 §:ssä säädetään.
Tuki voidaan myöntää vain osarahoitetta-
vana avustuksena maaseudun kehittämisestä
annetun valtioneuvoston asetuksen 49 §:n 1
momentin mukaisiin kustannuksiin noudatta-
en soveltuvin osin, mitä 33 §:n 2 momentissa
säädetään. Sanotun asetuksen 49 §:n 3 mo-
mentin mukaisiin kustannuksiin tuki myön-
netään kuitenkin kansallisista varoista avus-
tuksena. Lisäksi tuki, joka rahoitetaan PO-
MO+ -ohjelman toteuttamiseen osoitetuista
varoista, myönnetään kokonaan kansallisista
varoista.

5 luku

Maanhankinta

38 §

Tuettavat kohteet

Maanhankintaan voidaan myöntää ainoas-
taan lainaan liittyvää tukea. Tukea voidaan
myöntää:
1) pelto- ja metsälisäalueen hankintaan;
2) maatilan tai sen osan hankintaan;

3) tuotantorakennuksen hankintaan maa-
pohjineen;
4) yhteismetsäosuuden hankintaan;
5) hakijan yksinomaiseen omistukseen jää-

vää maatilaa koskevan, osituksesta ja perin-
nönjaosta johtuvan lunastusosuuden maksa-
miseen maatilasta tai sen osasta;
6) hakijan yksinomaiseen omistukseen osi-

tuksessa jäävästä maatilasta johtuvan tasingon
maksamiseen;
7) hakijalle testamentatusta maatilasta tai

sen osasta johtuvan lakiosan täydennyksen
suorittamiseen, jos koko maatila jää hakijan
omistukseen.
Tukea ei myönnetä siltä osin, kun hankit-

tava alue mahdollisine rakennuksineen on
tarkoitettu muuhun käyttöön kuin maatilata-
louteen. Jos muu toiminta kuin maatilatalous
on alueen ja sillä olevien rakennusten pää-
asiallinen käyttötarkoitus, tukea ei saa myön-
tää. Edellä 1 momentin 3 kohdassa tarkoitet-
tua maanostolainaan liittyvää tukea ei saa
myöntää vuokramaalla sijaitsevan tuotanto-
rakennuksen hankintaan. Kyseiseen tarkoi-
tukseen myönnettävään lainaan liittyvästä
tuesta säädetään 5 §:n 2 momentissa.
Tukea lisämaan hankintaan voidaan myön-

tää vain, jos tukikelpoinen kauppahinta on
vähintään 8 400 euroa.
Tukea maanhankintaan ei myönnetä alu-

eellisen maaseudun kehittämisohjelman,
LEADER+ - ja INTERREG III –yhteisöaloi-
te-ohjelmien eikä POMO+ -ohjelman toteut-
tamiseen osoitetuista varoista.

39 §

Maanhankinnan hyväksyttävät kustannukset

Tukikelpoiseen vastikkeeseen luetaan:
1) vastikkeeseen sisältyvä luovutuskirjassa

maksettavaksi tai hakijan vastattavaksi siir-
tyväksi sovittu rahoituslain, maa- ja metsä-
talouden rakennepoliittisista toimenpiteistä
annetun lain (1303/1994), maaseutuelinkei-
nolain (1295/1990), maatilalain (188/1977) ja
muun maaseutuelinkeinolain 59 §:n 1 ja 2
momentissa tarkoitetun lainsäädännön mukai-
nen laina taikka edellä mainitun lainsäädän-
nön tai maatilatalouden kehittämisrahastosta
annetun lain (657/1966) mukainen myynti-
hintasaaminen;
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2) hankittavaan tilaan kohdistuva muu
vastikkeeseen sisältyvä luovutuskirjassa mak-
settavaksi tai siirtyväksi sovittu luotto;
3) rahana myyjälle tai myyjän määräämille
maksettava kauppahinta tai sen osa.
Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetut
lainat ja myyntihintasaamiset on viimeistään
tässä luvussa tarkoitettua lainaa nostettaessa
maksettava ja maksusta esitettävä tositteet
siten, kuin eräistä maaseudun kehittämiseen
myönnettävistä lainoista annetussa valtioneu-
voston asetuksessa (808/2000) erikseen sää-
detään.

40 §

Maanhankinnan enimmäiskustannukset

Tukea ei myönnetä sellaiseen maanhankin-
taan, jossa pellon tai metsämaan hinta maa-
tilataloudellisiin tarkoituksiin käytettynä ylit-
tää paikkakunnan käyvän hinnan. Jos paik-
kakunnalla kuitenkin on tehty vähän luovu-
tuksia luovutusta edeltäneen kahden vuoden
aikana tai luovutukset muusta syystä eivät
anna luotettavaa kuvaa maatilataloudellisiin
tarkoituksiin hankitun maan hintatasosta, hy-
väksyttävä hinta arvioidaan hankitun tilan tai
alueen tuotannollisen arvon perusteella.
Jos alue tai kiinteistö hankitaan muuhun
kuin maatilataloudelliseen tarkoitukseen, alu-
een käypä hinta on arvioitava siinä käyttö-
tarkoituksessa, johon alue tai kiinteistö han-
kitaan.
Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että
hankitun tilan, alueen tai kiinteistön 1 ja 2
momentissa tarkoitetusta käyvästä arvosta
esitetään puolueettoman arvioijan todistus.
Tukea ei myönnetä maanhankintaan, jossa
vastike ylittää 1 ja 2 momentissa tarkoitetun
hyväksyttävän hinnan.

6 luku

Nuorten viljelijöiden aloitustuki

41 §

Aloitustuen määrä

Nuorten viljelijöiden aloitustuen avus-

tusosuutena voidaan myöntää enintään 22 000
euroa. Valtionlainaan liittyvänä korkoetuute-
na aloitustukea voidaan lisäksi myöntää enin-
tään 22 000 euroa.
Irtaimiston hankintaan voidaan myöntää

valtionlainaa enintään 80 prosenttia hyväk-
syttävistä kustannuksista.

42 §

Aloittamisesta aiheutuvat hyväksyttävät kus-
tannukset

Mitä 40 §:ssä säädetään maanhankinnan
hyväksyttävistä kustannuksista, koskee myös
aloitustuen lainan korkoon liittyvänä tukena
myönnettävää osuutta siltä osin, kuin laina
myönnetään maanhankintaan.
Tilanpidon aloittamisesta aiheutuvina hy-

väksyttävinä irtaimiston hankintakustannuk-
sina pidetään:
1) maatilan hankinnan yhteydessä tai tilan-

pidon aloittamista seuranneen vuoden aikana
hankittujen tuotantoeläinten hyväksyttäviä
hankintakustannuksia;
2) maatilan hankinnan yhteydessä tai tilan-

pidon aloittamista seuranneen vuoden aikana
hankittujen tarpeellisten koneiden ja laitteiden
hankintakustannuksia siinä tilan tuotannossa,
jota nuori viljelijä ryhtyy harjoittamaan.

7 luku

Asuinympäristön parantaminen

43 §

Perinneympäristön vaaliminen

Perinneympäristöjen säilyttämiseksi voi-
daan myöntää tukea muun muassa tuuli- ja
koskimyllyjen, kesänavettojen, aittojen, luh-
tien ja muiden perinteisten varastorakennus-
ten, maisemallisesti arvokkaiden latojen, riu-
ku- ja vitsasaitojen sekä venevajojen korjaa-
miseen ja parantamiseen. Tukea voidaan
myöntää myös perinnemaiseman hoidossa
tarvittaviin investointeihin ensimmäisenä
vuonna perinneympäristön hoidon alkamisen
jälkeen. Näihin investointeihin voivat sisältyä
muun muassa aitaamiskustannukset sekä pe-
rinneympäristössä laiduntavan enintään kol-
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men lampaan hankinta. Tukea ei myönnetä,
jos toimenpiteeseen on saatu muuta tukea tai
jos sen suorittaminen on muun tuen, kuten
maatalouden ympäristötuen, saamisen edel-
lytys.
Jos kysymys on yhden tai enintään kolmen
maaseutuyrityksen yhteisestä hankkeesta, tuki
myönnetään noudattaen soveltuvin osin, mitä
maatilainvestoinneista säädetään. Jos inves-
tointi ei koske tuotantoon edelleen käytettä-
vää omaisuutta, jos investointi parantaa ky-
läyhteisön tai alueen viihtyisyyttä ja jos
investoinnin toteuttamiseen osallistuu maa-
seutuyritysten lisäksi muita, investointiin so-
velletaan, mitä rahoituslain 7 §:n nojalla
annettavassa maa- ja metsätalousministeriön
asetuksessa maaseudun kehittämishankkeiden
hyväksyttävistä kustannuksista erikseen sää-
detään.

44 §

Rakennusten peruskorjaukset

Tukea voidaan myöntää rakennustaiteelli-
sesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden
rakennusten peruskorjaamiseen.

45 §

Asuinympäristön parantaminen

Tukea voidaan myöntää maatilojen asuin-
ympäristön parantamista varten toimenpitei-
siin, joilla parannetaan rakennusten ja alueen
ympäristöllistä laatua korjauksin ja muutos-
töin. Muutoksiin voi sisältyä vähäisiä raken-
nusten ja rakennelmien laajentamis- tai pur-
kutöitä, jos työt ovat rakennusryhmän ja
alueen kokonaisilmeen kannalta tarpeellisia.
Tukea voidaan myöntää myös rakennusosien,
rakennelmien ja muiden piha-alueen osien
palauttamiseen alkuperäiseen tai muuhun alu-
een historian kannalta sopivaan asuun, jos se
kulttuurihistoriallisista syistä on perusteltua.
Tuettavien toimenpiteiden kohteena voivat
olla rakennusten ulkoverhoukset ja muut
julkisivun ulkoasuun vaikuttavat rakenneosat,
katot, ovet ja ikkunat sekä niiden ulkomaa-
laukset, aidat, portit, katokset sekä muut
rakennelmat. Tuettavien toimenpiteiden koh-

teena voivat olla myös piha-alueen ajoväylät
ja kulkutiet mahdollisine ojineen sekä viher-
rakennelmien kuntoon saattaminen. Tukea ei
kuitenkaan myönnetä hyötykasvimaata eikä
siihen kuuluvia hedelmäpuita tai marjapen-
saita varten.

46 §

Tuettavan investoinnin vähimmäismäärä

Sellaiseen asuinympäristön parantamiseen,
joka ei liity muuhun asuntorakentamishank-
keeseen tai maatilainvestointiin, voidaan
myöntää tukea vain, jos investoinnin määrä
on vähintään 5 000 euroa.

8 luku

Asumisen tukeminen

47 §

Asuntorakentaminen

Rahoituslain 22 §:n 1 momentissa tarkoi-
tettua tukea voidaan myöntää maatilojen
asunto-olojen parantamiseen.

48 §

Asuntotilojen hankinnan enimmäiskauppa-
hinta

Asuntotilan hankintaan voidaan myöntää
tukea vain, jos hankitun kiinteistön koko
kauppahinta Uudenmaan työvoima- ja elin-
keinokeskuksen alueella on enintään 76 000
euroa ja muualla maassa enintään 59 000
euroa.
Tukea asuntotilan määräosan hankintaan

voidaan myöntää vain, jos kauppahinta ei
ylitä koko asuntotilan enimmäiskauppahin-
nasta laskettua määräosaa vastaavaa määrää.
Mitä 40 §:ssä säädetään hyväksyttävästä

hankintahinnasta, koskee myös asuntotilojen
hankintaa.
Jos tuen hakija ennestään jo omistaa

asunnon, hyväksyttävänä hankintahintana pi-
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detään kuitenkin enintään kyseisestä asunnos-
ta saadun luovutushinnan tai, jos asuntoa ei
vielä ole luovutettu, sen arvon ja hankittavan
asuntotilan hankintahinnan välistä erotusta
niin, että asunnon luovutushinnasta tai arvosta
vähennetään asuntoon kohdistavat luotot.

49 §

Lainan enimmäismäärä

Lainaa asuntotilan hankintaan voidaan
myöntää enintään 17 000 euroa. Enimmäis-
määrä on asuntotilakohtainen. Lainan enim-
mäismäärään ei vaikuta se, hankitaanko asun-
totila useampana kuin yhtenä osuutena.

9 luku

Eräät tukikelpoisuuden rajoitukset

50 §

Euroopan yhteisön määräykset
tukikelpoisista kustannuksista

Edellä 4—26, 28—32, 34 ja 38—42 §:ssä
tarkoitettua kansallista tukea myönnettäessä
noudatetaan, mitä maatalousalan valtiontuesta
annetuissa yhteisön suuntaviivoissa (2000/C
28/02) tuen myöntämisen edellytyksistä mää-
rätään. Kansallista tukea ja EMOTR:sta ra-
hoitettavaa 35 §:ssä tarkoitettua tukea koskee
vastaavasti, mitä pienten ja keskisuurten
yritysten valtion tukia koskevissa yhteisön
suuntaviivoissa (96/C 213/04) tuen myöntä-
misen edellytyksistä määrätään.
Jos kysymys on muuhun tuotantoon kuin
maatalouteen liittyvästä toiminnasta ja tuki
myönnetään vähämerkityksisen tuen ehdoin,
tuen määrä voi tuen myöntämistä edeltäneen
kolmen vuoden aikana vähämerkityksisen
tuen ehdoin myönnetty tuki mukaan lukien
olla enintään 100 000 euroa. Tukea myön-
nettäessä noudatetaan, mitä vähämerkityksi-
sestä tuesta annetussa komission tiedonan-
nossa (96/C 68/03) (de minimis-tuki) mää-
rätään tai sen korvaavassa komission asetuk-
sessa säädetään.

51 §

Väliraha

Hankittaessa kone tai laite siten, että osa
kauppahintaa kuitataan antamalla vastineeksi
käytetty kone tai laite, tukikelpoiseksi kus-
tannukseksi katsotaan vain hankitun koneen
tai laitteen hankintahinnan ja luovutetun
koneen tai laitteen hinnan erotus.

52 §

Tuen ulkopuolelle jäävät kustannukset

Tukea ei myönnetä seuraaviin kustannuk-
siin tai kustannusosuuksiin:
1) arvonlisäveron osuuteen muuten hyväk-

syttävistä kustannuksista, ellei tuen hakija
esitä verottajan antamaa hyväksyttävää sel-
vitystä siitä, ettei kyseiseen toimintaan liit-
tyvistä kustannuksista ole mahdollista saada
arvonlisäveron palautusta;
2) kestitsemisestä aiheutuviin kustannuk-

siin yrityksen harjoittaessa suhdetoimintaa;
3) muihin toimintakustannuksiin, jotka joh-

tuvat yrityksen tavanomaisesta liiketoimin-
nasta;
4) suoraan vientiin tai tuontiin liittyviin

hankkeisiin.

53 §

Oman työn osuus rakennus- ja muussa työssä

Maksettaessa ja valvottaessa osarahoitetta-
vana myönnettyä investointitukea oman työn
arvona pidetään 8,50 euroa tunnilta tavan-
omaisessa työssä ja 13,50 euroa tunnilta, jos
tuen saajalla on koulutus tai pitkäaikainen
työkokemus kyseistä työtä koskevalta alalta.
Oman työn osuus otetaan huomioon, jos siitä
on hyväksyttävä tuntikirjanpito.

54 §

Omien tuotantopanosten käyttö

Omaa puutavaraa käytettäessä puutavaran
raakapuuarvona otetaan huomioon kyseisellä
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alueella yleisesti sovelletut puun kantohinnat.
Puutavaran arvo voidaan osarahoitettuna
myönnettyä tukea maksettaessa ja valvotta-
essa ottaa huomioon vain, jos ulkopuolinen,
riittävän ammattitaitoinen henkilö on antanut
todistuksen sen määrästä. Jos tuen saaja itse
on työstänyt omasta metsästä peräisin olevaa
raakapuuta sahaamalla tai höyläämällä, puun
arvona pidetään vastaavan puutavaran han-
kintahintaa, jolla puutavara tavanomaisin eh-
doin alueella on yleisesti saatavissa. Sahatun
tai höylätyn puutavaran määrästä on oltava
vastaava todistus kuin raakapuun määrästä.
Tukikelpoisissa kustannuksissa ei oteta
huomioon muiden omien tuotantopanosten
käyttöä.

10 luku

Investointien ja maanhankinnan tuen muoto
ja enimmäismäärä

55 §

Tuen muoto

Edellä 2, 7 ja 8 luvussa tarkoitettuihin
tarkoituksiin tuki myönnetään avustuksena,
valtionlainan korkoetuutena, korkotukilainan
korkotukena tai valtiontakauksena taikka nii-
den yhdistelmänä ottaen kuitenkin huomioon,
mitä 57—60 §:ssä säädetään. Tuki maanhan-
kintaan myönnetään aina lainaan liittyvänä
tukena.
Osarahoitettava tuki myönnetään 5 §:n 1
momentin 1 kohdan a—d alakohdassa tar-
koitettuja rakentamisinvestointeja ja 6 luvussa
tarkoitettua nuorten viljelijöiden tuen laina-
osuuteen myönnettävää tukea lukuun otta-
matta avustuksena. Alueellista maaseudun
kehittämisohjelmaa, LEADER+ - ja INTER-
REG III -yhteisöaloiteohjelmia sekä POMO+
-ohjelmaa toteutettaessa tukea ei saa myöntää
sellaisiin kohteisiin, joihin voidaan myöntää
vain valtionlainaa tai korkotukilainan korko-
tukea. INTERREG III -yhteisöaloiteohjelmaa
toteutettaessa voidaan kuitenkin myöntää tu-
kea avustuksena 5 §:n 3 momentissa tarkoi-
tettuihin maatilainvestointiin, johon muuten
myönnettäisiin vain lainaan liittyvää tukea.
Avustuksen enimmäismäärä ei voi ylittää
vastaavaa lainaan sisältyvän tuen enimmäis-
määrää.

Tukea ei myönnetä valtionlainan vakuu-
dettomuuteen liittyvänä tukena.

56 §

Nuoret viljelijät

Nuorille viljelijöille voidaan 2 luvussa
tarkoitettuihin maatilainvestointeihin myön-
tää korkeampaa tukea kuin muille viljelijöille
siten kuin 57 §:ssä säädetään.
Nuoreksi viljelijäksi katsotaan alle 40-

vuotias viljelijä, jonka tilanpidon aloittami-
sesta ei ole kulunut viittä vuotta. Tilanpidon
aloittamisen ajankohdasta säädetään maaseu-
dun kehittämisestä annetun valtioneuvoston
asetuksen 36 §:ssä.

57 §

Tuen enimmäismäärä

Tukea 2, 5, 7 ja 8 luvussa tarkoitettuihin
investointeihin ja maanhankintaan, 26 ja
27 §:ssä tarkoitettua tukea lukuun ottamatta,
voidaan myöntää ottaen huomioon liitteen 1
mukaiset tuen enimmäismäärät ja tukimuo-
dot.
INTERREG III -yhteisöaloiteohjelmasta

rahoitettavaan maatilainvestointiin voidaan
myöntää vain avustusta. Tuki myönnetään
osarahoitettuna. Tukea voidaan myöntää vain
sellaisiin maatilainvestointeihin, joihin liit-
teen 1 mukaan muuten myönnetään ainoas-
taan lainamuotoista tukea. Avustuksen enim-
mäismäärä ei voi ylittää vastaavaa lainaan
sisältyvän tuen enimmäismäärää.

58 §

Avustuksena myönnettävä tuki

Jos 2 tai 7 luvussa tarkoitetun investoinnin
hyväksyttävä kokonaiskustannus on alle
5 000 euroa, ei asianomaista investointia
koskevaan tukimuotoon mahdollisesti liitty-
vää lainamuotoisen tuen osuutta saa myöntää.
Avustusta ei saa myöntää, jos se olisi

vähemmän kuin 840 euroa. Investointeihin,
joista säädetään 26—29 sekä 31 §:ssä ja
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36 §:n 1 momentin 2 kohdassa sekä 3 luvussa,
voidaan kuitenkin myöntää edellä sanottua
pienempiäkin avustuksia, ei kuitenkaan alle
500 euron avustuksia. Jos kysymys on lam-
mastalouden elollisen tai elottoman irtaimis-
ton tai jalostusnaudan hankinnasta, edellä
mainittuja avustuksen vähimmäismääriä ei
sovelleta.

59 §

Korkotukilainana myönnettävä tuki

Sen estämättä, mitä 55 ja 58 §:ssä sääde-
tään, myönnettäessä tukea 5 §:n 1 momentin
23 kohdassa tarkoitettuihin työympäristön
parantamista koskeviin investointeihin, 38 tai
48 §:ssä tarkoitettuun maanhankintaan, 44 tai
45 §:ssä tarkoitettuun asuinympäristön paran-
tamiseen, 47 §:ssä tarkoitettuun asuntoraken-
tamiseen taikka 48 §:ssä tarkoitettuun asun-
totilojen hankintaan tukimuotona voidaan
käyttää ainoastaan korkotukilainaan liittyvää
korkotukea.

60 §

Investointituen enimmäismäärä muussa kuin
varsinaisessa maataloudessa

Tukea 26 §:ssä tarkoitettuihin investointei-
hin sekä investointeihin, jotka koskevat maa-
tiloilla tapahtuvaa metsätaloustuotteiden pie-
nimuotoista jalostusta ja markkinointia, voi-
daan myöntää:
1) tavoite 1 -alueella enintään 50 prosenttia
investoinnin hyväksyttävistä kustannuksista;
2) tavoite 1 -alueen ulkopuolella liitteessä
2 tarkoitetuissa harvaan asuttuun ja ydinmaa-
seutuun kuuluvissa kunnissa enintään 40
prosenttia investoinnin hyväksyttävistä kus-
tannuksista;
3) tavoite 1 -alueen ulkopuolella liitteessä
2 tarkoitetuissa muissa kuin harvaan asuttuun
ja ydinmaaseutuun kuuluvissa kunnissa enin-
tään 25 prosenttia hyväksyttävistä kustannuk-
sista.
Tukea 27 §:ssä tarkoitettuihin investointei-
hin voidaan myöntää:
1) Itä-Suomen tavoite 1 -alueeseen kuulu-
vissa I tukialueen kunnissa enintään 40
prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista;

2) Pohjois-Suomen tavoite 1 -alueeseen
kuuluvissa II tukialueen kunnissa enintään 34
prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista;
3) tavoite 1 -alueen ulkopuolella liitteessä

2 tarkoitetuissa harvaan asuttuun ja ydinmaa-
seutuun kuuluvissa kunnissa enintään 40
prosenttia investoinnin hyväksyttävistä kus-
tannuksista; ja
4) tavoite 1 -alueen ulkopuolella liitteessä

2 tarkoitetuissa muissa kuin harvaan asuttuun
tai ydinmaaseutuun kuuluvissa kunnissa enin-
tään 25 prosenttia hyväksyttävistä kustannuk-
sista.

61 §

Investointituen enimmäismäärä maatilan
ulkopuolella

Investointitukea voidaan myöntää 3 luvus-
sa tarkoitettuihin investointeihin liitteessä 2
luetelluissa kunnissa seuraavasti:
1) Itä-Suomen tavoite 1 -alueeseen kuulu-

vissa I tukialueen kunnissa enintään 40
prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista;
2) Pohjois-Suomen tavoite 1 -alueeseen

kuuluvissa II tukialueen kunnissa enintään 34
prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista;
3) tavoite 1 -alueen ulkopuolella II ja III

tukialueisiin kuuluvissa harvaan asutun ja
ydinmaaseudun kunnissa enintään 25 prosent-
tia hyväksyttävistä kustannuksista;
4) tavoite 1 -alueen ulkopuolella II ja III

tukialueisiin kuuluvissa muissa kuin 3 koh-
dassa tarkoitetuissa kunnissa enintään 20
prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista;
5) tavoite 1 -alueen ulkopuolella muissa

kuin II ja III tukialueisiin kuuluvissa kunnissa
enintään 15 prosenttia hyväksyttävistä kus-
tannuksista;
6) edellä kohdissa 4 ja 5 tarkoitetuilla

alueilla puun energiakäyttöä edistävissä in-
vestointihankkeissa enintään 25 prosenttia
hyväksyttävistä kustannuksista.
Seuraavissa kaupungeissa tukea ei myön-

netä investointeihin, jotka toteutetaan muulla
kaava-alueella kuin yleiskaava-alueella: Es-
poo, Hanko, Helsinki, Järvenpää, Kaarina,
Kauniainen, Kerava, Kouvola, Kuusankoski,
Lahti, Lohja, Raisio, Tampere, Turku ja
Vantaa.
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62 §

Tukialuejako

Tässä asetuksessa tarkoitettua tukea myön-
nettäessä tukitaso ratkaistaan sen liitteen 2
mukaisen aluejaon perusteella, joka oli kun-
tien osalta voimassa 31 päivänä joulukuuta
2000.

11 luku

Erinäiset säännökset

63 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 23 päivänä

tammikuuta 2002 ja on voimassa 31 päivään
joulukuuta 2002.
Tätä asetusta sovelletaan sellaisiin 1 §:ssä

tarkoitettuja toimenpiteitä koskeviin tukiha-
kemuksiin, jotka ovat tulleet vireille 1 päi-
vänä tammikuuta 2002 tai sen jälkeen, kui-
tenkin viimeistään 31 päivänä joulukuuta
2002.
Edellä 1 §:n 1 momentissa tarkoitettuja

myöntämisvaltuuksia ja varoja voidaan lisäk-
si käyttää niihin aikaisintaan 3 päivänä
huhtikuuta 2000, mutta viimeistään 31 päi-
vänä joulukuuta 2001 vireille tulleisiin hake-
muksiin, soveltaen niitä säädöksiä, jotka
olivat voimassa hakemuksen vireille tullessa.
Tukea voidaan kuitenkin myöntää sanottuihin
hakemuksiin tämän asetuksen mukaisesti, jos
se johtaa hakijalle edullisempaan lopputulok-
seen.

Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2002

Maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilä

Maatalousylitarkastaja Kari Ojala
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Liite 1 
 
 
 
 
 
 
Asetuksen 57 §:ssä tarkoitetut tukimuodot ja tuen enimmäismäärät: 
 
n = nuori viljelijä, m = muu viljelijä. 
 
 
Tukikohde Lainamuoto Enimmäis- 

lainamäärä, 
prosenttia 

Enimmäis- 
avustus- 
määrä,  
prosenttia 

Enimmäis-
tukitaso,  
prosenttia  
(avustus ja 
lainaan liittyvä 
tuki yhteensä) 
 
 

Osarahoitetaan 
tavoite  
1 -alueella 

Lypsykarjatalouden  
rakentamisinvestoinnit 
 

Valtionlaina 70 25 (n) 
20 (m) 

50 (n) 
45 (m) 

kyllä 

Lihakarjatalouden  
rakentamisinvestoinnit 
 

Valtionlaina 70 30 (n) 
25 (m) 

55 (n) 
50 (m) 

kyllä 

Sikatalouden 
rakentamisinvestoinnit 
 

     

-emakkosikala Valtionlaina 70 25 (n) 
20 (m) 

50 (n) 
45 (m) 
 

kyllä 
 

-lihasikala Valtionlaina 70 15 (n) 
10 (m) 

40 (n) 
35 (m) 
 

kyllä 

Lammastalouden 
rakentamisinvestoinnit 
 

Valtionlaina 70 30 (n) 
25 (m) 

55 (n) 
50 (m) 

kyllä 

Vuohitalouden 
rakentamisinvestoinnit 
 

Valtionlaina  70 30 (n) 
25 (m) 

55 (n) 
50 (m) 

ei 

Broilerin- ja 
kalkkunantuotannon 
rakentamisinvestoinnit 
 

Korkotukilaina 70 — 20  ei 

Lattiakanalainvestoinnit Korkotukilaina 70 20 (n) 
15 (m) 

40 (n) 
35 (m) 
 

ei 

Konehallit 
 

Korkotukilaina 80 — 20 ei 

Rehuvarastot ja 
rehunkäsittelytilat 
 

Korkotukilaina 80 — 20 ei 

Maatalouden 
tuotevarastot 
 

Korkotukilaina 80 — 20 ei 
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Tukikohde Lainamuoto Enimmäis- 
lainamäärä, 
prosenttia 

Enimmäis- 
avustus- 
määrä,  
prosenttia 

Enimmäis-
tukitaso,  
prosenttia  
(avustus ja 
lainaan liittyvä 
tuki yhteensä) 
 
 

Osarahoitetaan 
tavoite  
1 -alueella 

Puutarhatalous 
 

     

- puutarhatalouden 
investoinnit 
lukuunottamatta 
taimia 
 

Valtionlaina 70 
 

20 (n) 
15 (m) 
 

45 (n)  
40 (m) 

ei 

- taimet 
 

Valtionlaina 70 — 25 ei 

Kuivurit Korkotukilaina 70 25 (n) 
20 (m) 

45 (n) 
40 (m) 
 

ei 
 
 

Ympäristönsuojelu- 
investoinnit 
 

— — 25  25 kyllä 

Eläinten hyvinvointia     
ja hygieniaa koskevat 
investoinnit  
 

— — 20 20 ei 

Lammastalouden  
eloton irtaimisto 
 

— — 20 20 ei 

Jalostuslampaiden 
hankinta 
 

— — 50 50 ei 

Jalostusnautojen 
hankinta 
 

— — 50 50 ei 

Maatilatalouden 
koneiden hankkiminen 
yhteiskäyttöön 
 

Korkotukilaina  70 — 20 ei 

Perunan- ja sokeri-  
juurikkaan nostokoneet 
 

Korkotukilaina 70 — 20  ei 
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Tukikohde Lainamuoto Enimmäis- 

lainamäärä, 
prosenttia 

Enimmäis- 
avustus- 
määrä,  
prosenttia 

Enimmäis-
tukitaso,  
prosenttia  
(avustus ja lai-
naan liittyvä tu-
ki yhteensä) 
 
 

Osarahoitetaan 
tavoite  
1 -alueella 

Maataloustuotteiden 
käsittely- ja kauppa-
kunnostuskoneet ja 
laitteet 

Korkotukilaina 70 — 20  ei 

     kyllä, lisäksi 
voidaan 
osarahoittaa 
maaseutuoh-
jelma-alueella,  
avustusta 60 
§:ssä säädettyjen 
enimmäismää-
rien mukaisesti 
 

Nautakarjatalouden 
rehunjakovaunut ja 
laitteet 
 

— — 20 20 ei 

Salaojitus 
 

Korkotukilaina 70 20 40 ei 

Hevostalouden 
investoinnit 
 

Korkotukilaina  70 20 (n) 
15 (m) 

40 (n) 
35 (m) 

ei 

Turkistarhaukseen 
liittyvät investoinnit  
 

Korkotukilaina 80 — 20 ei 

Turkistarhan siirtämistä 
koskevat rakentamiskus- 
tannukset 
 

Korkotukilaina 70 25 45 ei 

Mehiläistalouden 
investoinnit 
 

Korkotukilaina 80 — 20 ei 

Maatilojen lämpö- 
keskukset  

Korkotukilaina 70 20 40 ei 

   25 25 kyllä, lisäksi 
voidaan 
osarahoittaa 
maaseutuoh-
jelma-alueella 
 

Maatilojen aggregaatit — — 25 25 ei 
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Tukikohde Lainamuoto Enimmäis- 

lainamäärä, 
prosenttia 

Enimmäis- 
avustus- 
määrä,  
prosenttia 

Enimmäis-
tukitaso,  
prosenttia  
(avustus ja lai-
naan liittyvä tu-
ki yhteensä) 
 
 

Osarahoitetaan 
tavoite  
1 -alueella 

Sillat ja peltotiet  
 

Korkotukilaina 80 — 20 ei 

Tuotantopiha- 
investoinnit 
 

Korkotukilaina 80 — 20 ei 

Asuin- ja työ- 
ympäristön  
parantaminen 
 

Korkotukilaina 70 — 20 ei 

Maan hankinta 
 

Korkotukilaina 80 — 20 ei 

Perinneympäristön 
vaalimiseen liittyvät 
investoinnit 
 

— — 20 20 ei 

Kulttuurihistoriallisesti 
tai rakennustaiteellisesti 
arvokkaan rakennuksen 
peruskorjaaminen yksit-
täisen maatilan hankkee-
na 
 

Korkotukilaina 80 — 20 ei 

Asuinrakennuksen 
rakentaminen, laajen-
taminen tai  
peruskorjaaminen 
 

Korkotukilaina 70 — 20 ei 

Asuntotilan hankinta 
 

Korkotukilaina 50 — 10 ei 
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Liite 2 
 
Asetuksen 60 ja 61 §:n mukainen aluejako: 
 
* Tavoite 1 -alueen ulkopuolella olevan kunnan saaristo-osat kuuluvat II tukialueeseen 
 
** Tavoite 1 -alueen ulkopuolella oleva saaristokunta kuuluu II tukialueeseen 
 
 

Tavoite 1 - alueen kunnat Tavoite 1 - alueen ulkopuoliset kunnat 
III tai II tukialueeseen 
kuuluvat kunnat 

III ja II tukialueen ulkopuoliset 
kunnat 

Työvoima- ja 
elinkeinokeskus I 

tukialueesee
n kuuluvat  
kunnat 
(Itä-Suomi) 

II 
tukialueesee
n kuuluvat 
kunnat 
(Pohjois-
Suomi) 

Harvaan 
asutun ja 
ydinmaaseud
un kunnat 

Muut 
kunnat 

Harvaan  
asutun ja ydin-
maaseudun 
kunnat 

Muut kunnat 

Uusimaa     Karjaa 
Karkkila 
Lapinjärvi 
Liljendal 
Myrskylä 
Nummi-Pusula 
Pernaja*  
Pohja 
Pukkila 
Ruotsinpyhtää* 
 

Askola 
Espoo 
Hanko 
Helsinki 
Hyvinkää 
Inkoo* 
Järvenpää 
Karjalohja 
Kauniainen 
Kerava 
Kirkkonummi 
Lohja 
Loviisa 
Mäntsälä 
Nurmijärvi 
Pornainen 
Porvoo* 
Sammatti 
Sipoo* 
Siuntio 
Tammisaari* 
Tuusula 
Vihti 
Vantaa 
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Tavoite 1 - alueen kunnat Tavoite 1 - alueen ulkopuoliset kunnat 

III tai II tukialueeseen 
kuuluvat kunnat 

III ja II tukialueen 
ulkopuoliset kunnat 

Työvoima- ja 
elinkeinokeskus I 

tukialueese
en kuuluvat 
kunnat 
(Itä-Suomi) 

II 
tukialueesee
n kuuluvat 
kunnat 
(Pohjois-
Suomi) 

Harvaan 
asutun ja 
ydinmaaseudu
n kunnat 

Muut kunnat Harvaan 
asutun ja 
ydin-
maaseudun 
kunnat 

Muut kunnat 

Varsinais- 
Suomi 

  Dragsfjärd** 
Houtskari** 
Iniö** 
Korppoo** 
Kustavi** 
Laitila 
Mietoinen 
Nauvo** 
Rymättylä** 
Taivassalo* 
Uusikaupunki*
Vehmaa 
Velkua** 

Mynämäki 
Pyhäranta 
 

Alastaro 
Askainen* 
Karinainen 
Kemiö* 
Kiikala  
Koski 
Kuusjoki 
Loimaan 
kunta 
Marttila 
Mellilä 
Oripää 
Parainen* 
Pöytyä 
Sauvo 
Somero 
Suomusjärvi 
Särkisalo* 
Tarvasjoki 
Vahto 
Västanfjärd* 
Yläne 

Aura 
Halikko* 
Kaarina 
Kisko 
Lemu 
Lieto 
Loimaa 
Masku 
Merimasku* 
Muurla 
Naantali 
Nousiainen 
Paimio 
Perniö 
Pertteli 
Piikkiö* 
Raisio  
Rusko 
Salo 
Turku 

Satakunta   Eura 
Harjavalta 
Honkajoki 
Jämijärvi 
Kankaanpää 
Karvia 
Kiikoinen 
Kiukainen 
Kodisjoki 
Lavia 
Merikarvia 
Noormarkku 
Pomarkku 
Siikainen 
 

Eurajoki 
Kullaa 
Lappi 
Luvia 
Nakkila 
Pori 
Rauma 
Ulvila 

Huittinen 
Kokemäki 
Köyliö 
Punkalaidun 
Säkylä 
Vampula 
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Tavoite 1 - alueen kunnat Tavoite 1 - alueen ulkopuoliset kunnat 

III tai II tukialueeseen kuulu-
vat kunnat 

III ja II tukialueen ulkopuoli-
set kunnat 

Työvoima- ja 
elinkeinokeskus I tukialu-

eeseen 
kuuluvat 
kunnat 
(Itä-
Suomi) 

II tukialuee-
seen kuuluvat 
kunnat 
(Pohjois-
Suomi) 

Harvaan asu-
tun ja ydin-
maaseudun 
kunnat 

Muut kunnat Harvaan asu-
tun ja ydin-
maaseudun 
kunnat 

Muut kunnat 

Häme   Artjärvi 
Asikkala* 
Hartola 
Humppila 
Hämeenkoski 
Kärkölä 
Orimattila 
Padasjoki 
Sysmä 
Ypäjä 

Forssa 
Hausjärvi 
Heinola 
Hollola 
Jokioinen 
Lahti 
Loppi 
Nastola 
Riihimäki 
Tammela 

Hauho 
Kalvola 
Lammi 
Renko 
Tuulos 

Hattula 
Hämeenlinna 
Janakkala 

Pirkanmaa   Juupajoki 
Kuru 
Längelmäki 
Orivesi 
Ruovesi 
Virrat 

 Hämeenkyrö 
Ikaalinen 
Kihniö 
Kuhmalahti 
Kylmäkoski 
Luopioinen 
Mouhijärvi 
Parkano 
Pälkäne 
Sahalahti 
Suodenniemi 
Urjala 
Vammala 
Viljakkala 
Vilppula 
Äetsä  

Kangasala 
Lempäälä 
Mänttä 
Nokia 
Pirkkala 
Tampere 
Toijala 
Valkeakoski 
Vesilahti 
Viiala 
Ylöjärvi 

Kaakkois- 
Suomi 
  

  Luumäki 
Parikkala 
Rautjärvi 
Saari 
Savitaipale 
Suomenniemi 
Uukuniemi* 
Ylämaa 

Imatra 
Joutseno 
Lappeenranta 
Lemi 
Taipalsaari* 
Ruokolahti* 

Anjalankoski 
Elimäki 
Iitti 
Jaala 
Miehikkälä 
Virolahti 

Hamina 
Kotka* 
Kouvola 
Kuusankoski 
Pyhtää* 
Valkeala 
Vehkalahti 

Keski- Suomi  Kannonkoski 
Karstula 
Kinnula 
Kivijärvi 
Kyyjärvi 
Pihtipudas 
Pylkönmäki 
Saarijärvi 
Viitasaari 

Hankasalmi 
Joutsa* 
Keuruu 
Konnevesi 
Laukaa 
Leivonmäki 
Luhanka 
Multia 
Petäjävesi 
Sumiainen 
Toivakka 
Uurainen 

Jyväskylä 
Jyväskylän 
mlk 
Muurame  
Suolahti 
Äänekoski 

Jämsänkoski 
Korpilahti* 
Kuhmoinen 
Kuorevesi 

Jämsä 
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Tavoite 1 - alueen kunnat Tavoite 1 - alueen ulkopuoliset kunnat 

III tai II tukialueeseen kuu-
luvat kunnat 

III ja II tukialueen ulkopuo-
liset kunnat 

Työvoima- ja 
elinkeinokeskus I tukialuee-

seen kuuluvat 
kunnat 
(Itä-Suomi) 

II tukialuee-
seen kuulu-
vat kunnat 
(Pohjois-
Suomi) 

Harvaan asu-
tun ja ydin-
maaseudun 
kunnat 

Muut kun-
nat 

Harvaan asu-
tun ja ydin-
maaseudun 
kunnat 

Muut kunnat 

Etelä- 
Pohjanmaa 

  Alajärvi 
Alavus 
Evijärvi 
Isojoki 
Jalasjärvi 
Jurva 
Karijoki 
Kauhajoki 
Kortesjärvi 
Kuortane 
Kurikka 
Lehtimäki 
Lappajärvi 
Peräseinäjoki 
Soini 
Teuva 
Töysä  
Vimpeli 
Ähtäri 

 Alahärmä 
Ilmajoki 
Kauhava 
Lapua 
Ylihärmä 
Ylistaro 

Nurmo 
Seinäjoki 

Etelä-Savo Anttola 
Enonkoski 
Haukivuori 
Heinävesi 
Hirvensalmi 
Joroinen 
Juva 
Jäppilä 
Kangaslampi 
Kangasniemi 
Kerimäki 
Mikkeli 
Mikkelin mlk 
Mäntyharju 
Pertunmaa 
Pieksämäki 
Pieksämäen 
mlk 
Punkaharju 
Puumala 
Rantasalmi 
Ristiina 
Savonlinna 
Savonranta 
Sulkava 
Virtasalmi  
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Tavoite 1 - alueen kunnat Tavoite 1 - alueen ulkopuoliset kunnat 

III tai II tukialueeseen kuu-
luvat kunnat 

III ja II tukialueen ulkopuo-
liset kunnat 

Työvoima- ja 
elinkeinokeskus I tukialueeseen 

kuuluvat kun-
nat 
(Itä-Suomi) 

II tukialuee-
seen kuulu-
vat kunnat 
(Pohjois-
Suomi) 

Harvaan asu-
tun ja ydin-
maaseudun 
kunnat 

Muut kun-
nat 

Harvaan asu-
tun ja ydin-
maaseudun 
kunnat 

Muut kun-
nat 

Pohjois-Savo Iisalmi 
Juankoski 
Kaavi 
Karttula 
Keitele 
Kiuruvesi 
Kuopio 
Lapinlahti 
Leppävirta 
Maaninka 
Nilsiä 
Pielavesi 
Rautalampi 
Rautavaara 
Siilinjärvi 
Sonkajärvi 
Suonenjoki 
Tervo 
Tuusniemi 
Varkaus 
Varpaisjärvi 
Vehmersalmi 
Vesanto 
Vieremä 

     

Pohjois-Karjala Eno 
Ilomantsi 
Joensuu 
Juuka 
Kesälahti 
Kiihtelysvaara 
Kitee 
Kontiolahti 
Lieksa 
Liperi 
Nurmes 
Outokumpu 
Polvijärvi 
Pyhäselkä 
Rääkkylä 
Tohmajärvi 
Tuupovaara 
Valtimo 
Värtsilä 
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Tavoite 1 - alueen kunnat Tavoite 1 - alueen ulkopuoliset kunnat 

III tai II tukialueeseen kuu-
luvat kunnat 

III ja II tukialueen ulkopuoli-
set kunnat 

Työvoima- ja 
elinkeinokeskus I tukialuee-

seen kuu-
luvat kun-
nat 
(Itä-Suomi) 

II tukialuee-
seen kuulu-
vat kunnat 
(Pohjois-
Suomi) 

Harvaan asu-
tun ja ydin-
maaseudun 
kunnat 

Muut kun-
nat 

Harvaan asu-
tun ja ydin-
maaseudun 
kunnat 

Muut kunnat 

Pohjanmaa  Halsua 
Kaustinen 
Lestijärvi 
Perho 
Toholampi 
Ullava 
Veteli 

Himanka 
Kannus 
Lohtaja 
Maksamaa** 

Kokkola 
Kälviä 

Isokyrö 
Korsnäs 
Kristiinan-
kaupunki 
Kruunupyy 
Laihia 
Maalahti* 
Närpiö 
Oravainen* 
Pedersöre 
Uusikaarlepyy 
Vähäkyrö 
Vöyri 
 

Kaskinen 
Luoto* 
Mustasaari* 
Pietarsaari 
Vaasa 

Pohjois- 
Pohjanmaa 

 Haapajärvi 
Haapavesi 
Ii 
Kestilä 
Kuivaniemi 
Kuusamo 
Kärsämäki 
Nivala 
Piippola 
Pudasjärvi 
Pulkkila 
Pyhäjärvi 
Pyhäntä 
Reisjärvi 
Taivalkoski 
Utajärvi 
Yli-Ii 
Ylikiiminki  

Alavieska 
Hailuoto** 
Kalajoki 
Merijärvi 
Oulainen 
Sievi 
Ylivieska 

 Lumijoki 
Muhos 
Pyhäjoki 
Rantsila 
Ruukki 
Siikajoki 
Temmes 
Tyrnävä 
Vihanti 

Haukipudas 
Kempele 
Kiiminki 
Liminka 
Oulu 
Oulunsalo 
Pattijoki 
Raahe 
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Tavoite 1 - alueen kunnat Tavoite 1 - alueen ulkopuoliset kunnat 

III tai II tukialueeseen kuu-
luvat kunnat 

III ja II tukialueen ulko-
puoliset kunnat 

Työvoima- ja 
elinkeinokeskus I tukialuee-

seen kuuluvat 
kunnat 
(Itä-Suomi) 

II tukialuee-
seen kuuluvat 
kunnat 
(Pohjois-
Suomi) 

Harvaan asu-
tun ja ydin-
maaseudun 
kunnat 

Muut kun-
nat 

Harvaan asu-
tun ja ydin-
maaseudun 
kunnat 

Muut kun-
nat 

Kainuu Hyrynsalmi 
Kajaani 
Kuhmo 
Paltamo 
Puolanka 
Ristijärvi 
Sotkamo 
Suomussalmi 
Vaala 
Vuolijoki  

     

Lappi  Enontekiö 
Keminmaa 
Kemijärvi 
Rovaniemi 
Rovaniemen 
mlk 
Sodankylä 
Inari 
Kemi 
Kittilä 
Kolari 
Muonio 
Pelkosenniemi 
Posio 
Ranua 
Salla 
Savukoski 
Simo 
Tervola 
Tornio 
Pello 
Utsjoki 
Ylitornio 

    

 
 



Maa- ja metsätalousministeriön asetus

N:o 32

maaseudun kehittämishankkeisiin myönnettävän tuen kohdentamisesta vuonna 2002

Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2002

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 12 päivänä maaliskuuta 1999
annetun maaseutuelinkeinojen rahoituslain (329/1999) 7 §:n sekä 64 §:n 2 ja 3 momentin
nojalla, sellaisina kuin niistä ovat 64 §:n 2 ja 3 momentti laissa 44/2000:

1 luku

Yleiset määräykset

1 §

Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään valtion vuo-
den 2002 talousarvion momentin 30.14.61 ja
30.14.62 myöntämisvaltuuden ja määrärahan
sekä momentin 30.14.63 määrärahan tai maa-
tilatalouden kehittämisrahaston vuoden 2002
käyttösuunnitelmassa osoitettujen varojen
käyttämisestä myönnettäessä ja maksettaessa
tukea 2 momentin mukaisiin tarkoituksiin.
Tätä asetusta sovelletaan myönnettäessä
tukea maaseutuelinkeinojen rahoituslain
(329/1999), jäljempänä rahoituslaki:
1) 10 §:n 1 momentin 3 ja 5 kohdassa sekä
13, 15 ja 16 §:ssä tarkoitettuihin maaseudun
tutkimus- ja kehittämishankkeisiin;
2) 65 §:n 1 momentin 7 kohdassa ja 2
momentissa tarkoitettuihin maatilatalouden
tutkimus- ja selvityshankkeisiin; sekä

3) 14 §:ssä tarkoitettujen toimintaryhmien
toimintaan.
Tätä asetusta ei sovelleta rahoituslain mu-

kaista elinkeinotoimintaa harjoittavalle yrit-
täjälle tai yritykselle yritystoimintaa varten
myönnettävään tukeen eikä toimintaan tai
toimenpiteeseen, jonka pääasiallinen tarkoitus
on hyödyttää yhtä ja vain vähäisessä määrin
useampaa yksityistä elinkeinonharjoittajaa tai
yritystä.
Milloin valtion talousarviossa olevan val-

tuuden perusteella osoitetaan 1 momentissa
tarkoitettuja varoja valtiolle taikka sen viras-
tolle tai laitokselle, sovelletaan osarahoitet-
tavan tuen valtion rahoitusosuuteen sekä
kokonaan valtion talousarviosta tai maatila-
talouden kehittämisrahastosta toteutettavaan
rahoitukseen, mitä tässä asetuksessa tuesta
säädetään. Ellei EY:n lainsäädännössä taikka
lailla toisin säädetä, sovelletaan tällöin lisäksi,
mitä valtion talousarvioon tai talousarvion
ulkopuoliseen rahastoon otettujen varojen
käyttämisestä säädetään tai lain nojalla mää-
rätään.
Jollei jäljempänä tässä asetuksessa toisin
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säädetä, tätä asetusta sovelletaan sekä kan-
salliseen tukeen että osarahoitettavan tuen
osarahoitusosuuteen ja kansalliseen osuuteen.
Rahoitettaessa julkisyhteisöjen kehittämis-
ja tutkimushankkeita, tulee päätösten sisältää
samat ehdot kuin myönnettäessä tukea muille
tässä asetuksessa tarkoitetuille tuensaajille.

2 §

Voimassaolo

Tämä asetus on voimassa 31 päivään
joulukuuta 2002 saakka. Edellä sanotun mää-
räajan estämättä tämän asetuksen säännöksiä
sovelletaan tukea maksettaessa ja muussa
tukijärjestelmän toimeenpanossa tukeen, joka
on myönnetty tämän asetuksen nojalla.

3 §

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
1) EY:n maaseudun kehittämisasetuksella
Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahas-
ton (EMOTR) tuesta maaseudun kehittämi-
seen ja tiettyjen asetusten muuttamisesta ja
kumoamisesta annettua neuvoston asetusta
(EY) N:o 1257/1999;
2) valtioneuvoston asetuksella maaseudun
kehittämisestä annettua valtioneuvoston ase-
tusta (609/2000);
3) tavoite 1 -alueella aluetta, jota koskee
rakennerahastojen kansallisesta hallinnoinnis-
ta annetun lain (1353/1999) 4 §:n 9 kohdassa
tarkoitettu tavoite 1 -ohjelma;
4) alueellisella maaseudun kehittämisohjel-
malla rahoituslain 8 a §:n 2 momentissa
tarkoitettua ohjelmaa;
5) INTERREG-ohjelmalla rakennerahasto-
ja koskevista yleisistä säännöksistä annetun
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/1999,
jäljempänä rakennerahastojen yleisasetus, 21
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua yhteisöaloi-
teohjelmaa;
6) LEADER+ -ohjelmalla rakennerahasto-
jen yleisasetuksen 21 artiklan 3 kohdassa
tarkoitettua yhteisöaloiteohjelmaa;
7) POMO+ -ohjelmalla maaseutuelinkei-

nojen rahoituslain 3 §:n 1 momentin 10
kohdan mukaista kansallisesti rahoitettavaa
ohjelmaa
8) maakunnan yhteistyöasiakirjalla raken-

nerahasto-ohjelmien kansallisesta hallinnoin-
nista annetun lain 21 §:n 1 momentin 1
kohdassa tarkoitettua asiakirjaa;
9) osarahoitettavalla tuella tukea, jonka

rahoittamiseen Euroopan yhteisö (EY) osal-
listuu EMOTR:n tukiosaston tai EY:n raken-
nerahastojen varoin;
10) kansallisella tuella tukea, joka rahoi-

tetaan 1 §:n 1 momentissa tarkoitetusta val-
tion talousarvion määrärahasta tai maatilata-
louden kehittämisrahastosta ja joka jää ko-
konaan valtion lopulliseksi menoksi;
11) maatalouteen liittyvällä tutkimuksella

ja kehittämisellä sellaista tutkimusta ja ke-
hittämistä, jonka kohteena on perustamisso-
pimuksen liitteen I mukaisten tuotteiden
tuotanto tai sellainen sanottujen tuotteiden
jalostus tai markkinointi, jossa tuote säilyy
liitteen I mukaisena tuotteena siten, kuin
maatalousalalla myönnettävää valtiontukea
koskevien yhteisön suuntaviivojen (1999/C
29/0002) 4.3.3 kohdassa tarkoitetaan;
12) metsätaloudella metsien taloudellista,

ekologista ja yhteiskunnallista merkitystä pa-
rantavia toimenpiteitä ennen puun kaukokul-
jetusta;

4 §

Rahoituksen suuntaamisesta

Osarahoitettavaan tukeen sovelletaan, mitä
rakennerahastojen yleisasetuksessa, EY:n
maaseudun kehittämisasetuksessa sekä niiden
nojalla tai niitä täydentäen yhteisön lainsää-
dännössä säädetään tai sen nojalla määrätään.
Säädösten ja määräysten lisäksi tukea myön-
nettäessä on otettava huomioon, mitä siinä
tavoite 1 -ohjelmassa ja sen täydennysosassa,
alueellisessa maaseudun kehittämisohjelmas-
sa tai asianomaisessa yhteisöaloiteohjelmassa
ja sen täydennysosassa, jonka rahoituskehyk-
sestä yhteisön rahoitusosuus on tarkoitus
myöntää, tuen kohdentamisesta ja tuen mää-
rästä kyseisellä alueella on sovittu tai maa-
kunnan yhteistyöasiakirjassa varojen suuntaa-
misesta päätetty. Vastaavasti tulee POMO+
-ohjelman hankkeisiin tukea myönnettäessä
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ottaa huomioon mitä hyväksytyssä ohjelmas-
sa tuen myöntämisestä on päätetty.

2 luku

Tuen kohteet

5 §

Tuettavat hankkeet

Tukea voidaan myöntää seuraaviin hank-
keisiin:
1) maataloutta koskeviin kehittämishank-
keisiin;
2) muuta yritystoimintaa koskeviin kehit-
tämishankkeisiin;
3) koulutusta koskeviin kehittämishankkei-
siin;
4) yleisiin kehittämishankkeisiin;
5) vesivarahankkeisiin;
6) paikallisten toimintaryhmien aktivointi-
ja hallintohankkeisiin;
7) tekniseen apuun;
8) maa- ja metsätalousministeriön rahoit-
tamiin tutkimushankkeisiin.

6 §

Tuen saajat

Tukea hankkeisiin voidaan myöntää:
1) kunnalle, kuntayhtymälle tai niiden
laitokselle, yhtiölle tai säätiölle;
2) valtion virastolle tai laitokselle;
3) seurakunnalle tai seurakuntayhtymälle;
4) muulle julkisoikeudelliselle yhteisölle
tai säätiölle;
5) yksityisoikeudelliselle yhteisölle tai sää-
tiölle;
6) luonnolliselle henkilölle tai useammalle
luonnolliselle henkilölle yhdessä;
Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että
tuettava kehittämistoiminta liittyy olennaises-
ti tuen hakijan tehtäviin tai toiminta-ajatuk-
seen. Mikäli tuki myönnetään yhdistykselle,
tulee sen olla rekisteröity. Tuen hakijalla tulee
olla riittävä kokemus ja ammattitaito sekä
taloudelliset edellytykset kehittämishankkeen
asianmukaiseen toteuttamiseen.

7 §

Tukikelpoinen toiminta maataloutta ja muuta
yritystoimintaa koskevissa kehittämis-

hankkeissa

Tukea voidaan myöntää:
1) valtioneuvoston asetuksen 52 §:n 2

momentin 2 kohdassa tarkoitettuihin tutki-
muksiin ja selvityksiin, jotka koskevat maa-
taloussektoria kokonaisuudessaan, jotakin
maatalouden tuotantosuuntaa tai -tapaa tai
metsätaloutta, taikka alueen tai paikkakunnan
maa- tai metsätaloutta koskevaan sellaiseen
kehittämishankkeeseen, jolla voidaan nostaa
tuottavuutta, parantaa tulotasoa, vähentää
kustannuksia tai edistää ympäristönsuojelua,
eläinten hyvinvointia taikka parantaa hy-
gieniaolosuhteita;
2) sellaisiin valtioneuvoston asetuksen

52 §:n 2 momentin 3 kohdassa ja 53 §:n 1
momentissa tarkoitettuihin muuta kuin maa-
ja metsätaloutta koskeviin julkisiin kehittä-
mishankkeisiin, joiden tavoitteena on selvit-
tää, arvioida tai kehittää yritystoiminnan
yleisiä toimiala- tai tuotantosuuntakohtaisia,
alueellisia tai paikkakuntakohtaisia toiminta-
edellytyksiä;
3) sellaisiin valtioneuvoston asetuksen

52 §:n 2 momentin 6 kohdassa tarkoitettuihin
kehittämishankkeisiin, joiden toimenpiteet on
suunniteltu tietylle yrittäjä- tai yritysryhmälle
ja joiden tarkoituksena on yritysten toimin-
taedellytysten, kannattavuuden ja tuotannon
laadun parantaminen erityisesti yrittäjien yh-
teistoimintaa ja osaamista lisäämällä sekä
tuotekehitystä ja markkinointia edistämällä.

8 §

Tukikelpoinen toiminta koulutusta koskevissa
kehittämishankkeissa

Tukea koulutuksen järjestämiseen voidaan
myöntää:
1) EY:n maaseudun kehittämisasetuksen 9

artiklassa tarkoitettuun maataloutta tai met-
sätaloutta koskevaan ammatilliseen kolutuk-
seen, joka täydentää käytännön kokemusta ja
säännönmukaista oppivelvollisuuteen perus-
tuvaa koulutusta, keskiasteen tutkintoa taikka
yliopisto- tai korkeakoulututkintoa olematta
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osa sanottuun koulutukseen kuuluvaa perus-
tai jatkokoulutustutkintoa mukaan lukien
näyttötutkinto. Tukea voidaan myöntää vain
EMOTR:n varoin osarahoitettuna. Tukea voi-
daan myöntää koulutukseen, jonka tavoittee-
na on kehittää ammattitaitoa, kohottaa toi-
minnan ja tuotteiden laatua, parantaa liiketa-
loudellista osaamista sekä edistää ympäristöä,
eläinten hyvinvointia ja hygieniaa koskevien
vaatimusten huomioon ottamista yrityksen
toiminnassa.
2) muuhun ammatilliseen jatko- tai täy-
dennyskoulutukseen, joka antaa yleisiä val-
miuksia ammatissa tai elinkeinossa toimimi-
seen ja jonka tavoitteena on maaseutuelin-
keinojen monipuolistaminen sekä asiantunti-
japalveluiden kehittäminen. Tukea voidaan
myöntää vain, jos koulutusta ei pidetä kou-
lutukseen myönnettävää tukea koskevien yh-
teisön puitteiden (98/C 334/10) 14 ja 15
kohdan mukaisesti arvioiden perustamissopi-
muksen 87 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuna
valtiontukena.
3) LEADER+ -ohjelmassa myös muuhun
ohjelman mukaiseen toimintaan.
Tukea voidaan myöntää vähintään 20 op-
pituntia käsittävän koulutuksen järjestämi-
seen. Oppituntien tulee kestää vähintään 45
minuuttia. Koulutus voidaan antaa yhdessä tai
useammassa jaksossa. Tuettu opintokokonai-
suus voi yhteensä kestää enintään 30 opin-
toviikkoa.
Koulutus voi käsittää myös ensimmäisessä
momentissa tarkoitettua koulutusta ja neu-
vontaa antavien henkilöiden koulutuksen.

9 §

Tukikelpoinen toiminta yleisissä kehittämis-
hankkeissa

Rahoituslain 13 §:ssä tarkoitettua tukea
voidaan myöntää:
1) kyläyhteisön yhteisen toiminnan edistä-
miseen kuten yhteisten tai kyläyhteisön yh-
teisessä käytössä olevien tilojen tai alueiden
perustamiseen, kunnostamiseen ja laajentami-
seen;
2) yhteisen tai yhteisessä käytössä olevan
tilan tai alueen varustamiseen sellaisin tar-
vikkein ja välinein, joiden avulla niitä voi-

daan käyttää yhteisissä tilaisuuksissa, yhtey-
denpitoon tai virkistymiseen;
3) sellaiseen kylän tai sen osan asuinym-

päristön laadun parantamiseen, mikä koskee
useaa perhettä;
4) paikalliskulttuurin edistämiseen;
5) kylän tai paikallisyhteisön vireyden ja

toiminnallisuuden edistämiseen ja siinä tar-
vittavien valmiuksien hankintaan;
6) kylän kehittämis- tai maisemanhoito-

suunnitelman laatimiseen ja toteuttamiseen:
7) muuhun 1—6 kohdassa tarkoitettuun

toimintaan verrattavaan kylän tai sen osan
asukkaiden yleistä hyvinvointia palvelevaan
toimenpiteeseen.
Tukea ei kuitenkaan myönnetä kehittämis-

hankkeisiin sisältyviin sellaisiin kustannuk-
siin, jotka aiheutuvat julkisen yhteisön laki-
sääteisen perustehtävän hoitamisesta.

10 §

Tukikelpoinen toiminta vesivarahankkeissa

Myönnettäessä tukea valtioneuvoston ase-
tuksen 1 §:ssä tarkoitettuun vesihuoltohank-
keeseen sekä muihin rahoituslain 15 §:n tar-
koittamiin vesivarahankkeisiin on soveltuvin
osin noudatettava, mitä 9 §:ssä säädetään.

11 §

Tukikelpoinen toiminta toimintaryhmien ak-
tivointi- ja hallintohankkeissa

Tukea voidaan myöntää sekä osarahoittei-
sesti että kansallisesti rahoitettaville paikal-
lisille toimintaryhmille kustannuksiin, jotka
aiheutuvat toimintaryhmälle sen hyväksytyn
kehittämissuunnitelman edistämis- ja toteut-
tamistehtävistä.

12 §

Tukikelpoinen toiminta maa- ja metsätalous-
ministeriön rahoittamissa tutkimushankkeissa

Tukea voidaan myöntää valtioneuvoston
asetuksen 65 §:n mukaisiin hankkeisiin.
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3 luku

Tukikelpoiset kustannukset

13 §

Palkkakustannukset

Valtioneuvoston asetuksen 55 §:n 1 mo-
mentin 1 ja 4—6 kohdassa tarkoitettuna
kohtuullisena palkkana pidetään sitä kunta-
alan palkkaa, jota kehittämishankkeen toteut-
tamisalueen kunnissa yleisesti maksetaan vas-
taavassa tehtävässä. Hyväksyttävän palkan
määrää voidaan alentaa tai korottaa enintään
20 prosentilla henkilön koulutuksen, koke-
muksen ja tehtävän vastuullisuuden perus-
teella.
Jos työsuhde kestää vain osan vuotta tai työ
kehittämishankkeen hyväksi on osa-aikaista,
kehittämishankkeen kustannukseksi lasketaan
enintään se osuus kirjanpitoon kirjattavista
palkkamenoista, joka tuntikirjanpidon mu-
kaan hyväksytään kehittämishanketta koske-
vaksi työksi.
Jos kokopäivätoiminen työsuhde kestää
vähintään vuoden, tuen myöntämisen edelly-
tyksenä on, että toimi on ollut julkisesti
haettavissa ja ilmoitus siitä on julkaistu
paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanoma-
lehdessä. Jos kysymys on laajasta kehittämis-
tai tutkimushankkeesta tai sellaisesta hank-
keesta, joka toteutetaan useamman kuin yh-
den työvoima- ja elinkeinokeskuksen alueel-
la, ilmoitus on julkaistava myös alueellisesti
ja tarvittaessa valtakunnallisesti leviävässä
sanomalehdessä.
Valtioneuvoston asetuksen 65 §:n 5 mo-
mentissa tarkoitettuna hyväksyttävänä palk-
kana pidetään soveltuvin osin vastaavasta
tutkimustyöstä maksettavaa palkkaa.

14 §

Asiantuntijapalkkiot

Asiantuntijan päiväpalkkion tulee olla koh-
tuullinen kuitenkin enintään 1 000 euroa
päivältä sen mukaan, millainen koulutus,
kokemus tai muu perehtyneisyys neuvonnas-
sa tai koulutuksessa asiantuntijalla on tuetta-
vaan neuvontatehtävään tai koulutukseen.

Palkkiota voidaan korottaa enintään 20 pro-
sentilla, jos asiantuntijatehtävä on edellyttä-
nyt tavanomaista huomattavasti pitempää pe-
rehtymistä asiaan tai asiantuntijalla on hy-
väksyttävästä syystä ollut tavanomaista huo-
mattavasti enemmän kustannuksia tehtävän
suorittamisesta

15 §

Käyttöomaisuus-, materiaali- ja muut
kustannukset

Valtioneuvoston asetuksen 55 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitettuina tukikelpoisina hyväk-
syttävinä kustannuksina voidaan pitää:
1) kehittämishankkeen laajuuteen nähden

kohtuullisia menoja, jotka aiheutuvat tuen
saajan toimitilan käytöstä kuten sähkön ja
veden hankkimisesta ja siivouksesta siltä
osin, kuin menot aiheutuvat kehittämishank-
keesta tai kehittämishanke lisää tuen saajan
tavanomaisia menoja, sekä hankkeen vaati-
masta postituksesta ja puhelimen, sähköisen
viestintävälineen, kopiokoneen ja muiden
vastaavien välineiden käytöstä aiheutuneita
kohtuullisia menoja;
2) kehittämishankkeen toteuttajan hank-

keen toteuttamiseen tarvitsemien tilojen
vuokraa, joka ei saa ylittää paikkakunnan
tavanomaista vuokratasoa;
3) koulutuksen tai muun kehittämishank-

keen valmisteluun ja toteuttamiseen käytetyn
materiaalin hankinnasta aiheutuvia menoja,
jollei materiaali ole laadultaan sellaista, joka
tuen saajan olisi joka tapauksessa hankittava
tavanomaista toimintaansa varten ja
4) kehittämishankkeen valmistelua ja to-

teuttamista varten tarvittavien sellaisten vält-
tämättömien välineiden, tarvikkeiden ja raa-
ka-aineiden hankintakustannuksia sekä käyt-
töomaisuuden vuokrauskustannuksia.
Edellä 1 momentin 4) kohdassa tarkoitet-

tuina hyväksyttävinä välinehankintoina pide-
tään vähäisiä tietokoneiden, puhelimien ja
muiden vastaavien viestintävälineiden tai
muuten hankkeen toteuttamiselle välttämät-
tömien käyttöomaisuusesineiden hankintaa.
Tukea voidaan myöntää vain, jos hankinta-
meno voidaan poistaa kirjanpidossa hankkeen
toteutusaikana tai omaisuus myydään käy-
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pään hintaan kehittämishankkeen päätyttyä ja
siitä saadut varat tuloutetaan kehittämishank-
keen tuloiksi. Jollei omaisuutta myydä kehit-
tämishankkeen päätyttyä, tukikelpoiseksi voi-
daan hyväksyä vain hankkeen aikana kirjan-
pidossa poistettu osuus hankintamenosta.
Muuhun kuin edellä mainittuun käyttö-
omaisuuteen sovelletaan mitä 16 §:ssä sääde-
tään.

16 §

Investointikustannukset

Sen lisäksi, mitä valtioneuvoston asetuksen
56 §:ssä säädetään tukea voidaan myöntää
investointeihin seuraavasti:
1) rakennusinvestoinnin hyväksyttäviin
kustannuksiin sovelletaan, mitä valtioneuvos-
ton asetuksen 34 §:n 2 momentissa säädetään;
2) vesihuoltohankkeita tuettaessa noudate-
taan hyväksyttäviin kustannuksiin soveltuvin
osin, mitä yhdyskuntien vesihuoltotoimenpi-
teiden avustamisesta annetussa laissa
(56/1980) tai sen nojalla säädetään;
3) tukea kiinteistöön hankintaan ei myön-
netä, jos kiinteistön hankintahinta ylittää
kiinteistön käyvän hinnan siihen tarkoituk-
seen hankittuna, jossa sitä hankesuunnitelman
mukaisesti aiotaan käyttää;
4) koneiden, laitteiden ja vastaavan kalus-
ton hankintaa tuetaan, mikäli tuettava toimin-
ta liittyy valtioneuvoston asetuksen 52 §:n 1
momentin 1-5 kohdan mukaiseen toimintaan
ja omaisuus jää hankkeen päätyttyä tuen
saajan omistukseen kyseisen kehittämishank-
keen mukaiseen tarkoitukseen, kuten valtio-
neuvoston asetuksen 59 §:n 1 momentin 3
kohdassa säädetään.

17 §

Tukikelpoiset kustannukset toimintaryhmien
aktivointi- ja hallintohankkeissa

Tukikelpoisia paikallisen toimintaryhmän
kustannuksia ovat:
1) toimitilan vuokra;
2) sellaiset toimitilaan liittyvät tavanomai-
set kustannukset, jotka eivät sisälly vuokraan;

3) toimintaryhmän työntekijän palkka ja
palkkaan liittyvät sivukulut;
4) postituksesta, puheluista, tietoverkkojen

käytöstä ja muusta viestinnästä johtuvat kus-
tannukset;
5) kokousjärjestelyistä ja -palkkioista ai-

heutuneet kustannukset, kuitenkin enintään
siten kuin kuntien vastaavien toimielinten
kokouksista maksetaan;
6) toimintaryhmätyöskentelyyn liittyvien

erityistaitojen hankkimisesta johtuvat kustan-
nukset;
7) toimintaryhmän hyväksytyn kehittämis-

suunnitelman toteuttamisen ja toimintaryh-
män toiminnan kannalta tarpeellisten ostopal-
velujen hankinta ja asiantuntijan palkkiot;
8) toimitilan tarpeellisten toimistokalustei-

den ensihankinta, mukaan lukien tavanomai-
nen toimistotietokone, puhelin ja telekopiolai-
te tai niitä vastaavat viestintävälineet, sekä
välttämättömät korvaushankinnat;
9) tavanomaisten toimisto- ja toimintaryh-

mätyössä tarvittavien tietokoneohjelmien
hankinta- ja päivittämiskustannukset;
10) toimintaryhmän työhön liittyvät toi-

mistotarvikkeet;
11) toiminnan edellyttämät välttämättömät

matkakustannukset, kuitenkin enintään mää-
rä, joka matkan suorittamisen aikana voimas-
sa olevan valtion matkustussäännön mukaan
voidaan korvata.
Tukikelpoisia kustannuksia eivät ole toi-

mistotyössä tarvittavien perustaitojen kuten
kirjanpito- ja tietojenkäsittelytaidon, perus-
kielitaidon ja muun vastaavan osaamisen
hankkimisesta aiheutuvat kustannukset.
Mitä 15 §:n 2 momentissa säädetään so-

velletaan 1 momentissa tarkoitettuihin käyt-
töomaisuushankintoihin.

18 §

Tekninen apu

Valtioneuvoston asetuksen 58 §:ssä tarkoi-
tettua teknistä apua voidaan myöntää alueel-
lisen maaseudun kehittämisohjelman sekä
tavoite1- ja LEADER+ -ohjelmien suunnit-
telua ja toimeenpanoa varten ottaen huomioon
kyseisen pykälän mukaiset rajoitukset työ-
voima- ja elinkeinokeskuksien ja maa- ja
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metsätalousministeriön kustannuksiin, jotka
aiheutuvat:
1) määräaikaisten virka- tai työsuhteisten
henkilöiden palkoista, niiden sivukuluista
sekä matkoista. Heidän työtehtäviensä tulee
edistää kyseisistä ohjelmista rahoitettavien
hankkeiden käynnistymistä tai toteutumista
taikka liittyä kyseisistä ohjelmista rahoitetta-
vien hankkeiden toteuttamisesta aiheutuvaan
muuhun työhön. EU-osarahoitteista teknistä
apua voidaan kuitenkin käyttää vain niihin
tehtäviin, jotka liittyvät hankkeiden valmis-
teluun, valintaan, arviointiin tai seurantaan,
tilintarkastuksiin tai paikalla suoritettaviin
tarkastuksiin;
2) tiedottamisesta ja tiedotustilaisuuksista
ja -materiaalista;
3) kyseisten ohjelmien toimeenpanoa kos-
kevasta hallinnon henkilöstölleen ja muille
ohjelmatyöhön osallistuville tahoille järjestä-
mistä koulutustilaisuuksista;
4) kyseisten ohjelmien toteuttamiseen liit-
tyvien tietojärjestelmien hankinnasta, kehit-
tämisestä ja ylläpidosta;
5) ohjelmien keskinäisestä yhteensovitta-
misesta, seurannasta ja arvioinnista;
6) kyseisten ohjelmien toteuttamisessa tar-
vittavien toimistovälineiden hankinnasta mu-
kaan lukien tarvittavien tietokoneiden ja
viestintävälineiden hankinta;
Ohjelman toimeenpanoa edistävistä selvi-
tyshankkeista ja rakennerahastojen yleisase-
tuksen 22 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan
mukaisista innovatiivisista toimenpiteistä ai-
heutuviin kustannuksiin tukea voidaan myön-
tää valtioneuvoston asetuksen 55 ja 56 §:n
mukaisesti. Tukea myönnettäessä on lisäksi
otettava huomioon, mitä 2 luvussa ja tämän
luvun 13—16 §:ssä tuettavasta toiminnasta
säädetään.

4 luku

Eräät tukikelpoisuuden rajoitukset

19 §

Kustannuksen todennettavuus

Valtioneuvoston asetuksen 55 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitettua selvitystä annettaessa
kunkin kustannuserän perusteena tulee olla

kirjanpitoon viety tosite ja jos meno jakautuu
sekä kehittämishankkeen kustannukseksi että
muun toiminnan kustannukseksi, kirjallinen
perustelu kustannuserittelylle. Kustannuspe-
rusteeksi ei hyväksytä laskelmaa, jossa palk-
kojen suuruuden perusteella lasketaan muiden
kustannusten osuus kustannuksista.

20 §

Julkiset hankinnat ja kilpailuttaminen

Toimenpiteeseen, joka täyttää julkisista
hankinnoista annetun lain (1505/1992) 2 §:n
1 momentin 5 kohdassa säädetyt edellytykset,
on kynnysarvot ylittävistä hankinnoista pyy-
dettävä tarjouksia siten, kuin sanotussa laissa
ja sen nojalla annetuissa asetuksissa sääde-
tään.
Julkisena hankintana ei pidetä komission

asetuksen 1685/2000 liitteen mukaisen sään-
nön 1 kohdan 3 mukaista alihankinta- eli
palvelusopimusta, joka hyväksytään tukipää-
töksen yhteydessä ja jossa kustannukset hin-
noitellaan tuotantokustannusten mukaisiksi.
Tuen myöntäminen edellyttää, että tuen ha-
kijalla sekä tarkastusten yhteydessä kansalli-
silla ja EU:n virkamiehillä on oikeus nähdä
kaikkien sopimusosapuolten kirjanpito kus-
tannusten oikeellisuuden varmistamiseksi.
Toimenpiteeseen, jonka kustannukset ovat

1 momentissa tarkoitettuja kynnysarvoja pie-
nemmät ja joka ei kuulu 2 momentin mu-
kaisen sopimuksen piiriin, on pyydettävä
tarkoituksenmukaisella tavalla tarjouksia niin,
että kustannusten hyväksyttävä taso paikka-
kunnalla tai alueella voidaan luotettavasti
todeta.

21 §

Väliraha

Hankittaessa kone tai laite siten, että osa
kauppahintaa kuitataan antamalla vastineeksi
käytetty kone tai laite, tukikelpoiseksi kus-
tannukseksi katsotaan vain hankitun koneen
tai laitteen hankintahinnan ja luovutetun
koneen tai laitteen hinnan välinen erotus.
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22 §

Tuen ulkopuolelle jäävät kustannukset

Tukea ei myönnetä seuraaviin kustannuk-
siin tai kustannusosuuksiin:
1) arvonlisäveron osuuteen muuten hyväk-
syttävistä kustannuksista, ellei tuen hakija
esitä verottajalta saatua selvitystä siitä, ettei
kyseiseen toimintaan liittyvistä kustannuksis-
ta ole mahdollista saada arvonlisäveron pa-
lautusta. Valtion laitoksilta kyseistä selvitystä
ei tarvita;
2) tuen saajan tavanomaiseen toimintaan tai
edunsaajien liiketoiminnan harjoittamiseen
liittyvästä kestitsemisestä aiheutuviin kustan-
nuksiin;
3) muihin toimintakustannuksiin, jotka ai-
heutuvat tuen saajan tavanomaisen toiminnan
harjoittamisesta.

23 §

Vastikkeetta hankkeen hyväksi tehty työ

Talkootyönä voidaan ottaa huomioon vain
sellainen työ, jota perinteisesti on asianomai-
sessa yhteisössä toteutettu talkoilla, kuten
yhteisten tilojen ja alueiden raivaaminen,
rakentaminen ja kunnostus, Talkootyö voi
liittyä ainoastaan 5 §:n 2 kohdan mukaisiin
matkailuhankkeisiin sekä 4 ja 5 kohdan
mukaisiin hankkeisiin.
Talkootyönä ei pidetä kehittämishankkeen
suunnittelua, johtamista tai sen hallintoon tai
kokouksiin osallistumista eikä ohjausryhmän
toimintaan tai kokouksiin osallistumista. Tal-
kootyönä otetaan huomioon vain vähintään
14 vuotiaan henkilön sellainen työpanos, joka
on toteutettu asianomaista henkilöä koskevien
työlainsäädännön rajoitusten mukaisesti.
Talkootyön arvona pidetään enintään 8,50
euroa tunnilta tavanomaisessa työssä ja enin-
tään 13,50 euroa tunnilta, jos talkootyönte-
kijällä on koulutus tai pitkäaikainen työko-
kemus kyseistä työtä koskevalta alalta. Alle
18 vuotiaan henkilön talkootyön arvona pi-
detään kuitenkin enintään 5,50 euroa tunnilta.
Jos talkootyön tekijä käyttää samalla kor-
vausta saamatta traktoria tai muuta vastaavaa
työkonetta, talkootyön arvona pidetään enin-

tään 25 euroa tunnilta. Kaivinkonetta tai
vastaavaa konetta käytettäessä talkootyön
arvona voidaan pitää enintään 34 euroa
tunnilta.
Hankkeen hyväksi muutoin kuin talkoo-

työnä vastikkeetta tehdyn ammattityön arvo
otetaan huomioon enintään palvelun luovut-
tajalle aiheutuneiden kustannusten tai vastaa-
vasta työstä maksettavan palkan mukaisesti.
Työn osuus otetaan huomioon vain, jos

siitä on hyväksyttävä tuntikirjanpito.

24 §

Vastikkeetta luovutettujen tuotantopanosten
arvo

Luovutettaessa vastikkeetta kehittämis-
hankkeen toteuttamiseksi puutavaraa otetaan
puutavaran raakapuuarvona huomioon kysei-
sellä alueella yleisesti sovelletut puun kanto-
hinnat. Puutavaran arvo voidaan ottaa huo-
mioon vain, jos ulkopuolinen henkilö, jolla on
riittävä ammattitaito, on antanut todistuksen
sen määrästä. Jos luovutettua puutavaraa on
työstetty sahaamalla tai höyläämällä, kyseisen
puun arvona pidetään vastaavan puutavaran
hankintahintaa, jolla puutavara tavanomaisin
ehdoin alueella on yleisesti saatavissa. Saha-
tun tai höylätyn puutavaran määrästä on
oltava vastaava todistus kuin raakapuun mää-
rästä.
Toimitilan tai muun vastaavan tilan käytön

kustannuksena voidaan ottaa huomioon ke-
hittämishankkeen toteuttamiseen kyseisessä
tilassa tarvittu aika. Hyväksyttävä kustannus
ei saa ylittää tilan käypää vuokraa vastaavaa
osuutta toimitilan käyttökustannuksista pää-
omakustannukset mukaan lukien.
Koneiden ja laitteiden käyttöön luovutuk-

sen hinnaksi hyväksytään enintään paikka-
kunnan käypää vuokratasoa vastaava korvaus,
jonka suuruudesta on esitettävä perustelut.
Raaka-aineista tai valmiista tuotteista hyväk-
sytään enintään se hinta, jonka luovuttaja olisi
saanut niistä myyntihintana. Muiden tuotan-
topanosten käytöstä on esitettävä tosite tuo-
tantopanosten hankintahinnasta, josta hyväk-
syttäväksi kustannukseksi voidaan laskea
enintään tuotantopanoksen käyttöä vastaava
osuus sen hankintahinnasta mahdollinen ikä-
alennus huomioon ottaen.
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25 §

Matkakustannukset

Hankkeeseen sisältyvät matkakustannukset
ovat tukikelpoisia vain, jos ne ovat sisältyneet
hakemukseen ja hyväksyttyyn hankesuunni-
telmaan.
Matkakustannukset ovat hyväksyttäviä
kustannuksia vain, jos ne liittyvät kehittämis-
hankkeen käytännön toimeenpanoon tai jos
matkan avulla voidaan saada sellaista kehit-
tämishankkeelle välttämätöntä tietoa, jota ei
muutoin ole saatavissa.
Ulkomaanmatka voidaan hyväksyä tukikel-
poiseksi vain erityisen painavista syistä.

5 luku

Tuen muoto ja määrä

26 §

Tuen muoto

Tuki myönnetään avustuksena. Teknistä
apua voidaan kuitenkin käyttää ilman avus-
tuspäätöstä työvoima- ja elinkeinokeskuksen
tai maa- ja metsätalousministeriön kustan-
nuksiin asianmukaisesti hyväksytyn käyttö-
suunnitelman perusteella.

27 §

Rahoitus

Tuki 5 §:n 1 momentin 1—6 kohdissa
tarkoitettuihin hankkeisiin voidaan myöntää
sekä osarahoitettavana että kansallisena tuke-
na ottaen ohjelmarahoituksessa huomioon
kunkin ohjelman rahoituslähteet. Sanotun
momentin 7 kohdassa mainittuun tekniseen
apuun tuki voidaan myöntää 1-ohjelmissa
sekä osarahoitettuna että kansallisena tukena,
alueellisessa maaseudun kehittämisohjelmas-
sa kansallisena tukena ja LEADER+ -ohjel-
massa osarahoitettuna tukena. Tuki 5 §:n 1
momentin 8 kohdassa tarkoitettuihin tutki-

muksiin voidaan myöntää vain kansallisena
tukena.
Tieteellistä tutkimusta ei osarahoiteta.

28 §

Tuen enimmäismäärä

Tukea voidaan myöntää enintään:
1) 100 prosenttia 2 luvussa tarkoitettua

toimintaa koskeviin esiselvityshankkeisiin,
kustannuksiin, jotka aiheutuvat yhteisölle pai-
kallisena toimintaryhmänä toimimisesta, sel-
laisiin kehittämishankkeisiin, joihin kuuluu
useiden saman alan hankkeiden yhteensovitus
ja teknisen avun hyväksyttäviin kustannuksiin
2) 100 prosenttia 2 luvussa tarkoitettua

toimintaa koskevista valtioneuvoston asetuk-
sen 53 §:ssä tarkoitetuista kehittämishank-
keen ja 65 §:ssä tarkoitetun tutkimushank-
keen hyväksyttävistä kustannuksista
3) 75 prosenttia valtioneuvoston asetuksen

52 §:n 2 momentin 6 kohdan mukaisien
tietylle yrittäjäryhmälle kohdistettujen hank-
keiden hyväksyttävistä kustannuksista ja val-
tioneuvoston asetuksen 56 §:ssä tarkoitetuissa
kehittämishankkeiden investoineissa hyväk-
syttävistä kustannuksista
4) 90 prosenttia muihin kuin edellä mai-

nittuihin kustannuksiin.

29 §

De minimis-tukena myönnettävä rahoitus

Valtioneuvoston 52 §:n 2 momentin 6
kohdan mukaisen kehittämishankkeen hanke-
suunnitelmassa tulee hankkeen kustannukset
ja rahoitus arvioida yrityskohtaisesti. Tuki-
päätöksessä ilmoitetaan sekä hakijalle myön-
nettävä tuki että de minimis-tukena kunkin
yrittäjän osuus siitä. Lopullinen yrittäjäkoh-
tainen de minimis-tuki määräytyy hankkeen
loputtua toteutuneiden kustannusten perus-
teella ja ilmoitetaan yrityksille erikseen.
Siltä osin kun hankkeeseen sisältyy toi-

menpiteitä ja niistä aiheutuneita kustannuksia,
jotka kohdistuvat muihin kuin maaseutuelin-
keinolain mukaisiin yrityksiin, rahoittavat
yritykset nämä kustannukset kokonaisuudes-
saan yksityisenä rahoitusosuutena.
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Kaikkien hankkeessa mukana olevien yri-
tysten tulee allekirjoittaa sitoumus hankkee-
seen osallistumisesta, joka liitetään mukaan
rahoitushakemukseen.

30 §

Avustuksen vähimmäismäärä

Avustusta ei saa myöntää, jos sen määräksi
tulisi vähemmän kuin 500 euroa.

6 luku

Erinäiset säädökset

31 §

Voimaantulo

Tätä asetusta sovelletaan 1 §:ssä tarkoitet-
tuja toimenpiteitä koskeviin tukihakemuksiin,
joista tehdään päätös 23.1.2002 jälkeen.

Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2002

Maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilä

Ylitarkastaja Marja Kokkonen
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