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Valtioneuvoston asetus

N:o 388

maaseudun kehittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2004

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
kumotaan maaseudun kehittämisestä 21 päivänä kesäkuuta 2000 annetun valtioneuvoston
asetuksen (609/2000) 11 §:n 3 momentin 4 kohta, sellaisena kuin se on asetuksessa 1/2004,
muutetaan asetuksen 1 §:n 5 momentti, 2 §:n 1 momentin 13 kohta, 26 §, 27 §:n 1 momentti,
29—31 §, 33 §:n 2 momentti, 48 §:n 2 momentti, 87 §:n otsikko ja 4 momentti ja 102 §:n
1 momentti,
sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 1 momentin 13 kohta asetuksessa 93/2002, 26 § osaksi
asetuksessa 855/2000, 279/2003, 1/2004 ja 266/2004, 29 § asetuksessa sanotussa asetuksessa
266/2004, 31 § osaksi asetuksessa 855/2000, 48 §:n 2 momentti asetuksessa 878/2000 ja 87 §:n
4 momentti asetuksessa 213/2004,
lisätään 1 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi asetuksessa 356/2002, uusi 6 a
kohta, sekä asetukseen uusi 26 a, 26 b, 26 c, 30 a, 82 a ja 88 a § sekä liite 2 seuraavasti:

1 §

Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan maaseutuelinkei-
nojen rahoituslain (329/1999), jäljempänä
rahoituslaki,
— — — — — — — — — — — — —
6 a) 17 §:ssä tarkoitettuun korotettuun
rahoitustukeen;
— — — — — — — — — — — — —
Sen lisäksi, mitä rahoituslaissa ja tässä
asetuksessa säädetään, tukea myönnettäessä
ja maksettaessa sekä sen käyttöä valvottaessa
noudatetaan lisäksi soveltuvin osin, mitä
valtionavustuslain (688/2001) 7 §:ssä, 9 §:n

2 momentissa, 10 §:ssä, 13 §:n 3 momentissa
ja 22 §:n 2 momentissa säädetään.

2 §

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
— — — — — — — — — — — — —
13) monivaikutteisella maataloudella maa-

taloutta, jonka tavoitteena on tuotantotoimin-
nan ohella toteuttaa ympäristöön ja maise-
manhoitoon liittyviä yhteiskunnallisia tehtä-
viä ja muita yhteiskunnan kannalta tärkeitä
tehtäviä.
— — — — — — — — — — — — —
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26 §

Investointituen enimmäismäärä maatilalla
toteutettavissa investoinneissa

Tukea maatilalla toteutettavaan investoin-
tiin voidaan myöntää enintään 50 prosenttia
hyväksyttävien kustannusten määrästä. Mitä
tässä pykälässä säädetään, ei sovelleta, jos
hakija ja investointi täyttävät 29 §:ssä tarkoi-
tetut tuen myöntämisen edellytykset.
Sellaiselle yrittäjälle, joka täyttää EY:n
maaseudun kehittämisasetuksen 8 artiklassa
sekä tämän asetuksen 35—38, 40 ja 41 §:ssä
säädetyt nuoren viljelijän aloitustuen myön-
tämisen edellytykset, tuki voidaan myöntää
viidellä prosenttiyksiköllä korotettuna, jos
tilanpidon aloittamisesta ei ole kulunut viittä
vuotta.
Mitä 1 momentissa säädetään, sovelletaan
myös myönnettäessä tukea 11 §:n 3 momen-
tin 1 kohdassa tarkoitetuille yhteisöille met-
sämaan hankintaan ja sanotun momentin 2—4
kohdassa tarkoitetuille yhteisöille maatalou-
teen liittyviin investointeihin. Maatilainves-
toinniksi katsotaan myös 11 §:n 3 momentissa
tarkoitettu sellaisen koneen tai laitteen han-
kinta, jota lainataan tai vuokrataan käytettä-
väksi yhdellä tai useammalla maatilalla tai
jota käytetään urakointiin yhden tai useam-
man osakkaan tai jäsenen maatilalla.
Tukea maa- ja metsätaloustuotteiden jalos-
tukseen ja markkinointiin liittyvään inves-
tointiin voidaan myöntää enintään 50 pro-
senttia hyväksyttävien kustannusten määrästä.
Jos tuen määrä ylittää 50 prosenttia hy-
väksyttävistä kustannuksista, tuki myönne-
tään ehdolla, että tuen saaja noudattaa, mitä
julkisista hankinnoista annetussa laissa
(1505/1992) säädetään.

26 a §

Maatilainvestointien tukikelpoisten kustan-
nusten enimmäismäärä

Edellä 26 §:ssä tarkoitettujen investointien
hyväksyttäviin kokonaiskustannuksiin voi-
daan myöntää tukea vain siltä osin, kuin
kustannukset eivät ylitä 550 000 euron mää-
rää investointia kohden taikka 840 000 euron

määrää myönnettäessä tuki osarahoitettuna
muuhun kuin 29 §:ssä tarkoitettuun investoin-
tiin.
Tukikelpoisten kustannusten enimmäis-

määrä voidaan korottaa lainaan liittyvän tuen
osalta puolitoistakertaiseksi, jos investoinnin
toteuttaa:
1) kaksi maaseutuyritystä yhdessä;
2) 11 §:n 3 momentin 2 kohdassa tarkoi-

tettu, kaksi jäsentä käsittävä ryhmä tai liitto;
3) sellainen maaseutuyritys, jossa on kaksi

sellaista osakasta tai jäsentä, jotka täyttävät 3
luvussa säädetyt yrittäjää koskevat edellytyk-
set.
Tukikelpoisten kustannusten enimmäis-

määrä voidaan korottaa lainaan liittyvän tuen
osalta kaksinkertaiseksi, jos investoinnin to-
teuttaa:
1) vähintään kolme maaseutuyritystä yh-

dessä;
2) 11 §:n 3 momentin 2 kohdassa tarkoi-

tettu, vähintään kolme jäsentä käsittävä ryh-
mä tai liitto;
3) sellainen maaseutuyritys, jossa on vä-

hintään kolme osakasta tai jäsentä, jonka
kaikki osakkaat tai jäsenet täyttävät 3 luvussa
säädetyt yrittäjää koskevat edellytykset.
Enimmäiskustannuksiin luetaan myös kus-

tannukset, jotka vastaavat yrittäjän ja hänen
aviopuolisonsa taikka yrittäjän ja hänen avio-
puolisonsa alaikäisten lasten omistusosuutta
tuettavassa maaseutuyrityksessä. Maaseu-
tuyritys katsotaan 1 momenttia sovellettaessa
yhdeksi yritykseksi huolimatta siitä, että
aviopuolisot toimivat samalla maatilalla itse-
näisinä yrittäjinä.
Mitä 35 §:n 3 momentissa säädetään avio-

puolisosta, sovelletaan 1—4 momentissa tar-
koitettua tukikelpoisia enimmäiskustannuksia
laskettaessa.

26 b §

Tuotantorakennusten tukemisen rajoitukset

Poiketen siitä, mitä 26 a §:n 1 momentissa
säädetään, navetoiden, sikaloiden, lampoloi-
den, vuohinavetoiden, hevostallien, kanaloi-
den ja muun siipikarjan kasvattamiseen tar-
koitettujen tuotantorakennusten, lantaloiden,
rehuvarastojen sekä kasvihuoneiden ja kas-
vihuonetuotantoon välittömästi liittyvien ti-
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lojen rakentamiseen, laajentamiseen ja perus-
korjaamiseen voidaan myöntää tukea vain
siltä osin, kuin hyväksyttävät kustannukset
maaseutuyritystä kohden yhteensä eivät ylitä
550 000 euron määrää yhdessä niiden hyväk-
syttävien kustannusten kanssa, joihin on
myönnetty rahoituslain nojalla tukea 24 päi-
vänä toukokuuta 2004 tai sen jälkeen, mutta
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2006 vi-
reille tulleen hakemuksen perusteella vuoden
2007 loppuun mennessä.
Hyväksyttävien kustannusten enimmäis-
määrä voidaan korottaa siten, kuin 26 a §:n
2 momentin 1 ja 3 kohdassa sekä 3 momentin
1 ja 3 kohdassa säädetään.
Jos yhden tai useamman 1 momentissa
tarkoitetun rakennuksen rakentamiseen, laa-
jentamiseen tai peruskorjaamiseen on 24
päivänä toukokuuta 2004 tai sen jälkeen,
mutta viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2006
vireille tulleen hakemuksen perusteella vuo-
den 2007 loppuun mennessä myönnetty ra-
hoituslain nojalla tukea, tuetut kustannukset
luetaan mukaan enimmäiskustannuksiin siltä
osin kuin ne vastaavat yrittäjän tai hänen
aviopuolisonsa taikka yrittäjän ja hänen avio-
puolisonsa alaikäisten lasten välittömästi tai
välillisesti omistamia osuuksia samassa tai
muussa 1 momentissa tarkoitettua tuotantoa
harjoittavassa yrityksessä sinä ajankohtana,
jona tuki myönnettiin.
Mitä 35 §:n 3 momentissa säädetään avio-
puolisosta, sovelletaan 1—3 momentissa tar-
koitettuja tukikelpoisia enimmäiskustannuk-
sia laskettaessa.

26 c §

Kasvihuonetuotannon lisärajoitukset

Tomaatin tai kurkun viljelyalaa lisäävien
kasvihuoneiden rakentamiseen voidaan
myöntää tukea 15 päivästä huhtikuuta
2003 31 päivään joulukuuta 2006 siltä osin,
kuin hyväksyttävät kustannukset koskevat
yhteensä enintään yhden hehtaarin kasvihuo-
nealaa yrittäjää kohden. Yrittäjä ja hänen
aviopuolisonsa katsotaan tällöin yhdeksi hen-
kilöksi.
Enimmäisalaan luetaan myös ala, joka
vastaa yrittäjän ja hänen aviopuolisonsa taik-
ka yrittäjän ja hänen aviopuolisonsa alaikäis-

ten lasten omistusosuutta tuettavassa maaseu-
tuyrityksessä. Lisäksi tukikelpoiseen enim-
mäisalaan luetaan kasvihuoneala, jonka ra-
kentamiseen on kysymyksessä olevana aikana
myönnetty rahoituslain nojalla tukea ja joka
vastaa yrittäjän ja hänen aviopuolisonsa taik-
ka yrittäjän ja hänen aviopuolisonsa alaikäis-
ten lasten välittömästi tai välillisesti omista-
mia osuuksia samassa tai muissa kasvihuo-
netuotantoa harjoittavissa yrityksissä.
Mitä 35 §:n 3 momentissa säädetään avio-

puolisosta, sovelletaan 1 ja 2 momentissa
tarkoitettua tukikelpoista enimmäisalaa las-
kettaessa.

27 §

Investointituen enimmäismäärä muussa
yritystoiminnassa

Muuhun yritystoimintaan kuin 26 ja
29 §:ssä tarkoitettuun toimintaan liittyvään
investointiin tukea voidaan myöntää alueiden
kehittämisestä annetun lain (1135/1993) 7 §:n
2 momentissa tarkoitetun kehitysalueen I
tukialueella enintään 30 prosenttia, II tuki-
alueella enintään 24 prosenttia, III tuki-
alueella enintään 15 prosenttia ja muualla
maassa enintään 10 prosenttia käyttöomai-
suuden hyväksyttävistä kustannuksista. Tuki
voidaan myöntää kehitysalueella kymmenen
prosenttiyksikköä ja muualla maassa viisi
prosenttiyksikköä suurempana, jos se inves-
toinnin luonteen ja merkittävyyden kannalta
on perusteltua. Investointitukea ei saa myön-
tää enimmäismääräisenä, jos investoinnin
suuruus tai luonne huomioon ottaen enim-
mäismäärän käyttäminen ei ole perusteltua.
— — — — — — — — — — — — —

29 §

Kiinteämääräinen tuki

Edellä 11 §:n 1 ja 2 momentissa säädetyt
edellytykset täyttävälle yrittäjälle ja yhteisölle
myönnetään tukea maatilalla toteutettavaan
liitteessä 2 tarkoitettuun investointiin 50, 60,
65, 70 tai 75 prosenttia hyväksyttävistä
kustannuksista siten, kuin rahoituslain 7 §:n 2
momentin nojalla maa- ja metsätalousminis-
teriön asetuksella säädetään.

1091N:o 388



Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että
12—25 §:ssä säädetyt edellytykset täyttyvät,
maaseutuyritys sijaitsee vuodelta 2004 mak-
settavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta
annetun valtioneuvoston asetuksen (39/2004)
liitteessä 2 tarkoitetulla alueella ja että hakija
on oikeutettu maa- ja puutarhatalouden kan-
sallisista tuista annetun lain (1559/2001) 6 §:n
1 kohdassa tarkoitettuun tukeen.
Edellä 1 momentissa tarkoitettua tukea
voidaan myöntää myös sellaista maaseutuyri-
tystä varten, joka sijaitsee Suomen pohjoisten
alueiden maataloutta koskevasta pitkäaikai-
sesta kansallisten tukien järjestelmästä anne-
tun komission päätöksen (2002/404/EY) liit-
teessä I tarkoitetulla C-tukialueella.
Edellä 1 ja 3 momentissa tarkoitettuun
tukeen sovelletaan, mitä 26 §:n 2 ja 5
momentissa sekä 26 a, 26 b ja 26 c §:ssä
säädetään, kuitenkin siten, että 26 §:n 2
momentissa tarkoitettu korotus otetaan huo-
mioon kymmenen prosenttiyksikön määräi-
senä maa- ja metsätalousministeriön asetuk-
sella säädettävissä 1 ja 3 momentissa säädet-
tävissä tukikohteissa.

30 §

Investointihanke

Arvioitaessa investoinnin hyväksyttävyyttä
ja investoinnin kustannusten määrää samaan
investointiin katsotaan kuuluviksi ne toimen-
piteet, jotka yhdessä muodostavat tuotanto-
toiminnassa tarpeellisen toiminnallisen koko-
naisuuden. Tuotannollisesti olennaisesti yh-
teen kuuluvat toimenpiteet luetaan saman
investoinnin osiksi huolimatta siitä, että toi-
menpiteet toteutetaan eri aikoina. Jos samaan
investointiin sisältyy vähäisiä osia, joilla on
eri käyttötarkoitus, tukitaso määräytyy inves-
toinnin pääasiallisen käyttötarkoituksen pe-
rusteella.

30 a §

Investoinnin rahoitus

Tukea myönnettäessä otetaan tuen enim-
mäismäärässä huomioon samaan investointiin
kohdistuva aikaisemmin myönnetty rahoitus-
lain tai sitä vastaavan aikaisemman lainsää-

dännön nojalla myönnetty tuki ja muun
viranomaisen myöntämä tuki.
Jos investointia varten on myönnetty kor-

kotukilainaa taikka muuta rahoitusta kuin
tässä asetuksessa tarkoitettua julkista rahoi-
tusta, tämän asetuksen nojalla myönnettävä
tuettu rahoitus yhdessä muun julkisen rahoi-
tuksen ja korkotukilainan kanssa ei saa ylittää
investoinnin hyväksyttyjä kokonaiskustan-
nuksia.
Avustuksen ja korkotukilainan määrä yh-

teensä eivät saa ylittää investoinnin hyväk-
syttäviä kustannuksia. Rahoituslain 7 §:n
2 momentin nojalla annetulla maa- ja metsä-
talousministeriön asetuksella säädetään, mis-
sä tapauksissa voi rahoituslain nojalla myön-
netty lainan ja avustuksen määrä yhteensä
vastata koko investoinnin hyväksyttäviä kus-
tannuksia.
Myönnettäessä tukea 29 §:ssä tarkoitettui-

hin investointeihin korkotukilainan ja avus-
tuksen määrä yhteensä voi ylittää investoinnin
hyväksyttävien kustannusten määrän. Siltä
osin, kuin tuen määrä yhteensä ylittää EY:n
maaseudun kehittämisasetuksen 7 artiklassa
säädetyn tuen enimmäismäärän, ylittävä osa
myönnetään erillisenä lisäavustuksena. Lisä-
avustuksena myönnetään 50 prosenttiyksik-
köä ja nuorilla viljelijöillä 60 prosenttiyksik-
köä ylittävä osuus koko tuen määrästä. Tukea
ei kuitenkaan myönnetä lisäavustuksena nii-
hin investoinnin kustannuksiin, joihin myön-
netään tukea 75 prosenttia.
Julkinen rahoitus yhteensä ei saa ylittää

hankkeen hyväksyttäviä kustannuksia vähen-
nettynä kustannusarvion mukaisen oman työn
ja muiden omien tuotantopanosten ja voima-
varojen osuudella lukuun ottamatta 4 momen-
tissa tarkoitettua tukea.

31 §

Maatilojen tuettavat investoinnit

Tukikelpoisia ovat sellaiset maatilan tuo-
tantoa, työsuojelua, ympäristönsuojelua, mai-
semanhoitoa ja perinneympäristön säilyttä-
mistä palvelevat investoinnit, joiden avulla
pyritään johonkin EY:n maaseudun kehittä-
misasetuksen 4 artiklan mukaisista tavoitteis-
ta. Asetettaessa investointeja etusijajärjestyk-
seen 26 §:ssä tarkoitettua tukea myönnet-
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täessä on myös otettava huomioon, edistääkö
investointi merkittävästi monivaikutteista
maataloutta.
Myönnettäessä tukea 26 §:n nojalla tuki-
kelpoisia ovat sellaisten investointien hyväk-
syttävät kustannukset, jotka koskevat
1) kotieläintuotannossa ja kasvintuotannos-
sa tarvittavia rakennuksia;
2) perustamissopimuksen liitteen I mukai-
sessa maataloustuotteiden ensiasteen jalos-
tuksessa tai maatilalla toteutettavassa muussa
yritystoiminnassa tarvittavia rakennuksia;
3) maatilan tuotantorakennusten vesihuol-
totöitä ja sähköistystä;
4) maatilan muita kiinteitä investointeja
kuten ojitusta, tientekoa ja muita vesihuolto-
töitä sekä muuta sähköistystä mukaan lukien
sähköliittymien hankinta;
5) irtaimiston hankintaa, kuten koneiden,
laitteiden, merkittävien atk-järjestelmien ja
-ohjelmien hankintaa; sekä
6) puuvartisten, yleensä yli kymmenen
vuotta kestävien kasvustojen perustamista.
Kansallisen tuen myöntämisen edellytyk-
senä on, että investointi täyttää EY:n perus-
tamissopimuksen 87 ja 88 artiklan sovelta-
misesta maataloustuotteiden tuottamisen, ja-
lostamisen ja kaupan pitämisen alalla toimi-
ville pienille ja keskisuurille yrityksille myön-
nettävään valtiontukeen annetun komission
asetuksen (EY) 1/2004 4 artiklan 4 kohdassa
tarkoitetut edellytykset.
Tuen myöntämisen edellytyksistä osarahoi-
tettavana käytettyjen koneiden ja laitteiden
hankkimiseen on voimassa, mitä Euroopan
yhteisön komission asetuksella tukikelpoisuu-
desta säädetään.

33 §

Muun yritystoiminnan investointien hyväksyt-
tävät kustannukset

— — — — — — — — — — — — —
Siltä osin, kuin kysymys on käytettyjen
koneiden ja laitteiden hankintaa koskevista
rajoituksista, sovelletaan myös 1 momentin
3 ja 4 kohdassa tarkoitettuihin investointeihin
vastaavia rajoituksia kuin 31 §:n 3 ja 4
momentissa tarkoitetuissa Euroopan yhteisön
säännöksissä.

48 §

Yrityksen pienimuotoisen kehittämishankkeen
hyväksyttävät kustannukset ja tukitaso

— — — — — — — — — — — — —
Jos tuettava toimenpide koskee maataloutta

tai jos tuki myönnetään vähämerkityksisenä
tukena, voidaan tukea 1 momentin prosen-
tuaalisten enimmäismäärien estämättä myön-
tää 1 momentin mukaisiin tarkoituksiin enin-
tään 75 prosenttia kehittämissuunnitelman
mukaisista hyväksyttävistä kustannuksista.
Jos tuettava toimenpide koskee maatalouden
alkutuotantoon liittyvää investointia tai maa-
tilojen kehittämissuunnitelmien taikka kan-
nattavuus- ja maksuvalmiuslaskelmien laati-
mista, tukea myönnetään 90 prosenttia inves-
tointia koskevan neuvontapalvelun sekä ke-
hittämissuunnitelman ja kannattavuus- ja
maksuvalmiuslaskelman hyväksyttävistä kus-
tannuksista.
— — — — — — — — — — — — —

82 a §

Valtiontakauksen vaikutus tukeen

Jos samaan tarkoitukseen haetaan korko-
tukilainaa ja valtiontakausta, päätökseen val-
tiontakauksen myöntämisestä on lisättävä
ehto, että valtiontakaukseen sisältyvän tuen
määrä vähennetään korkotuen määrästä, jos
myönnettävä tuki muuten ylittäisi tuen enim-
mäismäärän.
Jos samaan tarkoitukseen haetaan valtion-

takausta ja avustusta, päätökseen valtionta-
kauksen myöntämisestä on lisättävä ehto, että
1 momenttia vastaava vähennys tehdään
avustuksen määrästä.
Siinä tapauksessa, että samaan tarkoituk-

seen valtiontakauksen lisäksi haetaan sekä
korkotukilainaa että avustusta, valtiontakauk-
seen sisältyvän tuen määrä vähennetään kor-
kotuesta.

87 §

Nuoren viljelijän aloitustuen maksaminen

— — — — — — — — — — — — —
Edellä 42 §:n 4 momentissa tarkoitettujen
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neuvontapalvelujen käyttämisestä on toimi-
tettava selvitys tuen myöntäneelle työvoima-
ja elinkeinokeskukselle kerran vuodessa ti-
lanpidon aloittamisesta lukien kolmen täyden
kalenterivuoden ajan viimeistään kutakin ka-
lenterivuotta seuraavan vuoden kesäkuun lop-
puun mennessä.

88 a §

Maatilainvestoinnin lisäavustuksen maksa-
minen

Edellä 30 a §:n 4 momentissa tarkoitettu
lisäavustus, maksetaan viitenä yhtä suurena
eränä vuosittain. Erillisen avustuksen ensim-
mäinen erä maksetaan investoinnin valmis-
tumista tai hankkeen toteuttamista ensiksi
seuraavan helmi- tai syyskuun viimeisenä
päivänä. Erillisen avustuksen ensimmäisen
erän maksamisen edellytyksenä on, että tuen
saaja viimeistään kuukautta ennen lisäavus-
tuksen maksupäivää toimittaa työvoima- ja
elinkeinokeskukselle hyväksyttävän selvityk-
sen rakennushankkeen valmistumisesta ja tai
investoinnin toteuttamisesta investointiavus-
tuksen viimeisen erän maksamiseksi.
Tuki maksetaan viran puolesta. Maksami-
sen edellytyksenä on, että tuensaaja kirjalli-
sesti vastaa työvoima- ja elinkeinokeskuksen
tuen maksamisen edellytysten täyttymistä
koskevaan tiedusteluun hyvissä ajoin ennen
maksupäivää. Lisäavustusta ei makseta, en-
nen kuin työvoima- ja elinkeinokeskus on
saanut vastauksen. Lisäavustusta tai sen osaa
ei makseta lainkaan, jos tuen saaja ilmoittaa,
etteivät lisäavustuksen myöntämisen edelly-
tykset enää täyty.

102 §

EU-rahoitus

EMOTR:n varoja voidaan käyttää 26—28,
35, 45, 47, 49 ja 50 §:ssä tarkoitettuihin tukiin
sekä siihen osaan 29 §:ssä tarkoitetuista tuis-
ta, joka ei ylitä EY:n maaseudun kehittä-
misasetuksen 7 artiklassa tarkoitetun tuen
enimmäismäärää.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä
toukokuuta 2004. Tämän asetuksen 26 a, 26 b
ja 26 c §, 29 §:n 3 momentti, 30, 30 a ja 31 §,
48 §:n 2 momentti, 82 a ja 88 a § sekä 102 §:n
1 momentti tulevat kuitenkin voimaan 15
päivänä heinäkuuta 2004.
Asetuksen toimeenpanon edellyttämiin toi-

menpiteisiin voidaan ryhtyä ennen 15 päivää
heinäkuuta 2004. Tukea tämän asetuksen
nojalla ei kuitenkaan myönnetä eikä makseta,
ellei Euroopan yhteisöjen komissio hyväksy
tässä asetuksessa säädettyjä tuen myöntämi-
sen edellytyksiä ja ehtoja.
Asetuksen voimaan tullessa vireillä oleviin

hakemuksiin sovelletaan asetuksen voimaan
tullessa voimassa olleita säännöksiä.
Mitä 26 b §:n 1 ja 3 momentissa säädetään

aikaisemmin myönnetyn tuen vaikutuksesta
hyväksyttävien kustannusten enimmäismää-
rään, sovelletaan myös sellaiseen tukihake-
mukseen, jonka perusteella hakemusta kos-
keneen muutoksenhaun johdosta tuki myön-
netään vasta vuoden 2007 jälkeen ja aikai-
sempi tukikin samasta syystä on myönnetty
vuoden 2007 jälkeen.

Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja

Vanhempi hallitussihteeri Katriina Pessa
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Asetuksen 29 §:ssä tarkoitetut tukikelpoiset investoinnit: 
  
  
Tuotantosuunta Tukikelpoiset investoinnit 
   
Lypsykarjatalous Lypsykarjanavettojen, rehuvarastojen, rehunkä-

sittelytilojen ja kaasutiiviiden viljavarastojen ra-
kentaminen, laajentaminen ja peruskorjaus sekä 
rehunjakovaunujen hankinta 

   
Lihakarjatalous Nautakarjanavettojen, rehuvarastojen, rehunkäsit-

telytilojen ja kaasutiiviiden viljavarastojen raken-
taminen, laajentaminen ja peruskorjaus sekä ja-
lostuseläinten ja rehunjakovaunujen hankinta 

   
Sikatalous Emakko- ja lihasikaloiden, rehuvarastojen, rehun-

käsittelytilojen ja kaasutiiviiden viljavarastojen ra-
kentaminen, laajentaminen ja peruskorjaus 

Lammastalous Lampoloiden, rehuvarastojen, rehunkäsittelytilo-
jen ja kaasutiiviiden viljavarastojen rakentami-
nen, laajentaminen ja peruskorjaus sekä jalos-
tuseläinten hankinta 

   
Vuohitalous Vuohinavettojen, rehuvarastojen, rehunkäsittely-

tilojen ja kaasutiiviiden viljavarastojen rakenta-
minen, laajentaminen ja peruskorjaus 

   
Munantuotanto sekä broilerin- ja Kanaloiden, broileri- tai kalkkunahallien, rehu- 
kalkkunankasvatus  varastojen, rehunkäsittelytilojen ja kaasutiiviiden 

viljavarastojen rakentaminen, laajentaminen ja 
peruskorjaus 

   
Hevostalous Hevostallien, rehuvarastojen, rehunkäsittelytilo-

jen ja kaasutiiviiden viljavarastojen rakentami-
nen, laajentaminen ja peruskorjaus  

   
Perunanviljely Yhteiskäyttöön tarkoitettujen perunannostoko-

neiden hankinta 
   
Sokerijuurikkaanviljely Yhteiskäyttöön tarkoitettujen juurikkaannostoko-

neiden hankinta 
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Puutarhatalous Kasvihuoneiden ja puutarhatuotteiden varastotu-
kea saavien varastojen rakentaminen, laajentami-
nen ja peruskorjaus sekä puutarhakasvien sadon-
korjuukoneiden hankinta 

  
Kaikki maatalouden tuotantosuunnat Työympäristön parantaminen ja muiden inves-

tointien ne ylimääräiset kustannukset, jotka ai-
heutuvat Euroopan yhteisön lainsäädännössä ase-
tettujen ympäristöä, hygieniaa ja eläinten hyvin-
vointia koskevien vähimmäisvaatimusten ylittä-
misestä 

  



Maa- ja metsätalousministeriön asetus

N:o 389

maatilatalouden rakennetuen ja vastaavan yritystoimintaan myönnettävän tuen kohdenta-
misesta vuonna 2004

Annettu Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2004

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 2004 talousarvion momentin 30.14.49,
30.14.61 ja 30.14.62 myöntämisvaltuuden ja
määrärahan sekä maatilatalouden kehittämis-
rahaston vuoden 2004 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. POMO+ -ohjelman toteuttamiseen
osoitetuista varoista ei myönnetä tukea maa-
seudun kehittämisestä annetun valtioneuvos-
ton asetuksen (609/2000) 14 §:n 1 momen-
tissa tarkoitettuja yrityksiä varten.

2 §

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) komission soveltamisasetuksella Euroo-
pan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston
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(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 817/2004;
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 -yhteisöaloiteohjel-
malla 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 ja
3 kohdassa tarkoitettuihin investointeihin.

5 §

Tuettavat kohteet

Tukea voidaan myöntää tässä asetuksessa
säädetyin tavoin:
1) sellaiseen kotieläinrakennusten uudisra-

kentamiseen, laajentamiseen ja peruskorjaa-
miseen, joka liittyy:
a) lypsykarjatalouteen;
b) lihakarjatalouteen;
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c) sikatalouteen;
d) lammastalouteen;
e) vuohitalouteen;
f) kalkkunantuotantoon; tai
g) broilerintuotantoon;
2) häkkikanaloiden muuttamiseen lattiaka-
naloiksi ja lattia- sekä kerrosritiläkanaloiden
uudisrakentamiseen, laajentamiseen ja perus-
korjaamiseen;
3) rehu- ja tuotevarastojen uudisrakenta-
miseen, laajentamiseen ja peruskorjaamiseen;
4) viljan tai heinän kuivaamiseen tarkoi-
tettujen lämminilma- ja kylmäilmakuivurei-
den rakentamiseen, laajentamiseen ja perus-
korjaamiseen, siirrettävien viljankuivureiden
hankintaan ja kaasutiiviiden viljavarastojen
rakentamiseen;
5) salaojitukseen;
6) maa- ja metsätalouden koneiden ja
laitteiden hankintaan;
7) jalostuslampaiden ja jalostusnautojen
hankintaan;
8) puutarhatalouden investointeihin;
9) hevostalouden investointeihin;
10) turkistarhaukseen liittyviin investoin-
teihin;
11) mehiläistalouden investointeihin;
12) muuhun maataloustuotantoon kuin 1, 2,
4 tai 7—11 kohdassa tarkoitettuun tuotantoon
liittyviin investointeihin;
13) muuhun yritystoimintaan kuin maa- ja
metsätalouteen liittyviin investointeihin;
14) eläinten hyvinvointia ja tuotantohy-
gieniaa koskeviin investointeihin;
15) ympäristönsuojelua edistäviin inves-
tointeihin;
16) maatilojen lämpökeskusinvestointei-
hin;
17) työympäristön parantamista koskeviin
investointeihin; sekä
18) kuolleitten eläinten varastointia ja
polttolaitoksia koskeviin investointeihin.

6 §

Rakennusten hankinta

Edellä 5 §:n 1—4, 7—10 ja 12 kohdassa
tarkoitettua tukea voidaan myöntää myös
vuokramaalla olevan rakennuksen hankkimi-
seen, jos hankinta on taloudellisesti edulli-
sempaa kuin vastaavan rakennuksen raken-

taminen tai peruskorjaaminen ja hankittava
rakennus on tarkoituksenmukaisella tavalla
käytettävissä siihen tarkoitukseen, johon se
hankitaan. Tarkoitukseen voidaan myöntää
korkotukilainaa enintään 80 prosenttia ja
siihen liittyvää korkotukea enintään 20 pro-
senttia hyväksyttävistä hankintakustannuksis-
ta. Lainaan sovelletaan, mitä rakentamiseen
myönnettävän lainan ehdoista säädetään.
LEADER+ -yhteisöaloiteohjelman ja

POMO+ -ohjelman toteuttamiseen osoitetuis-
ta varoista voidaan myöntää tukea vain 1
momentin 12 ja 13 kohdassa tarkoitettuihin
investointeihin. INTERREG III -yhteisöaloi-
teohjelman toteuttamiseen osoitetuista varois-
ta voidaan myöntää tukea vain 5 §:n 6
kohdassa tarkoitettujen yhteiskäyttöön tule-
vien koneiden ja laitteiden hankintaan sekä 3,
8, 12 ja 13 kohdassa tarkoitettuihin inves-
tointeihin, joilla arvioidaan olevan merkitystä
valtakunnan rajan ylittävässä elinkeinotoi-
minnassa.

7 §

Eläinten ja maitokiintiöiden hankinta

Tukea ei myönnetä maitokiintiöiden eikä
2 ja 3 momentissa säädetyin poikkeuksin
eläinten hankintaan.
Tukea voidaan kuitenkin myöntää jalos-

tuslampaiden ja jalostusnautojen hankintaan
siten kuin 15—17 §:ssä säädetään sekä
40 §:ssä tarkoitettujen lampaiden hankintaan.
Lisäksi yritystoimintaa käynnistettäessä tai

merkittävästi laajennettaessa tukea voidaan
myöntää sellaisten hevosten hankintaan, joita
käytetään 23 §:ssä tarkoitetussa toiminnassa.

8 §

Lypsykarjatalous

Tukea voidaan myöntää 5 §:n 1 kohdan
a alakohdassa tarkoitettuun lypsykarjatalou-
den rakentamisinvestointiin, jos maatilalle,
jota hakemus koskee, on tukea myönnettäessä
vahvistettu Euroopan yhteisön maidon ja
maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytän-
töönpanosta annetun lain (355/1995) 4 §:ssä
tarkoitetuksi maidon viitemääräksi vähintään
määrä, joka vastaa maatilalla investoinnin
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toteuttamisen jälkeen olevien eläinpaikkojen
perusteella laskettuna 7 900 litraa lypsyleh-
mäpaikkaa kohden. Jos maatilalla on inves-
toinnin jälkeen edellä säädettyä enemmän
eläinpaikkoja, tukea voidaan myöntää vain
sille osalle hyväksyttävistä rakentamiskustan-
nuksista, joka vastaa viitemäärän mukaisen
enimmäiseläinpaikkamäärän osuutta 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 yhtä useampaa maatilaa koske-
vaan hakemukseen.

9 §

Sikatalouden eläinpaikkarajat

Edellä 5 §:n 1 kohdan c alakohdassa
tarkoitettua tukea sikatalouden rakentamisin-
vestointiin voidaan myöntää sellaista maatilaa
varten, jolla investoinnin jälkeen on enintään
6 000 paikkaa alle 35 kiloa painaville vie-
roitetuille porsaille, 3 000 lihasikapaikkaa
taikka 400 emakkopaikkaa ja niitä vastaava
määrä paikkoja alle 35 kilon painoisille
vieroitetuille porsaille tai 600 emakkopaikkaa
ilman paikkoja vieroitetuille porsaille.
Jos investointiin sisältyy sekä paikkoja
vieroitetuille porsaille että emakoille, katso-
taan vieroitettujen porsaiden paikkojen sisäl-
tyvän emakkopaikkoihin. Jos investointiin
sisältyy sekä lihasikapaikkoja että emakko-
paikkoja, yhden emakkopaikan katsotaan vas-
taavan 6,5 lihasikapaikkaa. Jos investointiin
sisältyy sekä lihasikapaikkoja että paikkoja
vieroitetuille porsaille, yhden lihasikapaikan
katsotaan vastaavan 2,0 paikkaa vieroitetuille
porsaille. Jos maatilalla investoinnin jälkeen
on edellä säädettyä enemmän eläinpaikkoja,
tukea voidaan myöntää vain sille osalle
hyväksyttävistä rakentamiskustannuksista, jo-
ka vastaa edellä säädettyjen enimmäiseläin-
paikkamäärien mukaista eläinpaikkojen
osuutta koko rakentamisinvestoinnista.
Enimmäiseläinpaikkamäärässä on otettava
huomioon maatilalla olevien eläinpaikkojen
lisäksi tuen saajan, hänen puolisonsa ja
alaikäisten lastensa omistusosuuden mukai-

nen eläinpaikkamäärä muissa sikataloutta
harjoittavissa yrityksissä. Jos tukea hakee
yhteisö tai kaksi taikka useampi luonnollinen
henkilö yhdessä kahden tai useamman maa-
tilan yhteissikalaa varten, eläinpaikkamääris-
sä on lisäksi otettava huomioon hakijoiden tai
osakkaiden maatilojen eläinpaikkamäärät.

10 §

Sikala

Myönnettäessä tukea 5 §:n 1 kohdan c
alakohdassa tarkoitettuihin sikatalouden ra-
kentamisinvestointeihin pidetään emakko-
sikalana sikalaa, jonka perusteella maatilalla
on tai sille muodostuu vähintään 60 emak-
kopaikkaa ja jonka sikapaikoista yli puolet on
emakkopaikkoja. Emakkosikalana pidetään
myös sellaista emakkorenkaan porsitussika-
laa, jonka vuotuinen laskennallinen porsitus-
kertojen määrä on vähintään 130. Tukea
myönnettäessä emakkosikalaan rinnastetaan
myös sellainen sikala, jonka perusteella maa-
tilalla on tai sille muodostuu vähintään 500
paikkaa vieroitetuille porsaille ja jonka sika-
paikoista laskennallisesti yli puolet on tar-
koitettu vieroitettujen porsaiden kasvattami-
seen.
Muita kuin 1 momentissa tarkoitettuja

sikaloita pidetään lihasikaloina.
Tuen määrää harkittaessa investoinnin kat-

sotaan kohdistuvan emakkosikalaan, jos
1 momentissa tarkoitettua sikalaa rakennet-
taessa, laajennettaessa tai peruskorjattaessa
rakennusinvestointiin sisältyvistä sikapaikois-
ta laskennallisesti vähintään puolet on emak-
kopaikkoja tai paikkoja vieroitetuille porsail-
le.

11 §

Emakkorenkaat

Emakkorenkaan keskusyksikössä saa olla
enintään 1 000 emakkopaikkaa. Sanottua
enimmäismäärää sovelletaan 9 §:ssä säädetyn
estämättä myös sellaiseen emakkorenkaan
keskusyksikköön, joka kuuluu yhdelle emak-
korenkaan osakastilalle ja jossa pidetään
emakkoja muulloin kuin porsimis- tai ime-
tysaikana.
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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.

12 §

Siirrettävien kuivureiden hankinta

Edellä 5 §:n 4 kohdassa tarkoitetun siir-
rettävän viljankuivurin hankintaan tukitasoa
tai tukimuotoa lukuun ottamatta sovelletaan,
mitä muutoin koneen hankinnasta säädetään.

13 §

Salaojitus

Edellä 5 §:n 5 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 pienpumppaamoinvestointei-
hin.

14 §

Maa- ja metsätalouden koneiden ja laitteiden
hankinta

Tukea voidaan myöntää 5 §:n 6 kohdassa
tarkoitettujen sadonkorjuukoneiden hankin-
taan vain, jos kone hankitaan yhteiskäyttöön
siten, että konetta käytetään kahdella tai
useammalla maatilalla maatilataloutta harjoi-
tettaessa. Lisäksi tukea voidaan myöntää
yhdellä maatilalla käytettävien koneiden ja
laitteiden hankintaan siten kuin 12 §:ssä,
18 §:n 3 momentissa, 19 §, 21—25, 27 ja
28 §:ssä säädetään.
Koneen tai laitteen katsotaan tulevan yh-
teiskäyttöön, jos:

1) se hankitaan yhteisomistukseen taikka
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 9 000 euron
investointiin, joka voi sisältää yhden tai
useamman koneen tai laitteen hankinnan.
Edellä 1 momentissa mainitun yhden tilan
käyttöön tulevan koneen tai laitteen hankintaa
ei tueta, jos hankintahinta on pienempi kuin
5 000 euroa.
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 ko-
neurakoinnissa käytettäväksi sovelletaan, mi-
tä 23 §:ssä säädetään.

15 §

Jalostuslampaiden hankinta

Edellä 5 §:n 7 kohdassa tarkoitettua tukea
voidaan myöntää sellaisten jalostuslampaiden
hankintaan, joiden avulla parannetaan erityi-
sesti 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.
Myönnettäessä tarkoitettua tukea pässien

hankintaan tulee hakijalla olla vähintään 30
jalostukseen käytettävää uuhta tai sellaista
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uuhikaritsaa, joka on vuoden ikäinen viimeis-
tään hakemuksen vireille tuloa seuraavan
vuoden huhtikuun 30 päivään mennessä.
Uuhia hankittaessa katraaseen tulee hankin-
nan jälkeen kuulua vähintään 50 jalostukseen
käytettävää uuhta tai edellä tarkoitettua
uuhikaritsaa.
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 uuhen tai
uuhikaritsan hankintaan tukea saava ei hake-
muksen vireilletuloa seuraavan puolen vuo-
den aikana myy sellaista uuhta tai uuhikarit-
saa 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 3 momentin 1,
2, 3 tai 4 kohdassa tarkoitettua enimmäishin-
taa. Jos hankintahinta on tukikelpoista enim-
mäishintaa alempi, tuen perusteena pidetään
hankintahintaa.
Hankittavan uuhen tai pässin polveutumi-
nen on osoitettava vähintään kaksi sukupol-
vea taaksepäin. Eläinten tulee olla rekisteröi-
tynä Suomessa hyväksytyn jalostusjärjestön
virallisessa rekisterissä. Tuen myöntäminen
Suomeen tuotavien eläinten hankintaan edel-
lyttää, että eläimet rekisteröidään edellä tar-
koitettuun rekisteriin.
Edellä 2 momentin 2 kohdassa liharotui-
sella jalostuslampaalla tarkoitetaan seuraaviin

rotuihin kuuluvia lampaita: Dala, Dorset,
Oxford down, Rygja, Shropshire ja Texel.

16 §

Lammastalouden terveysvalvontaohjelmien
vaatimukset

Sen lisäksi, mitä 15 §: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 Maedivisna -vastustamisohjelmaa. Jos
uuhia tai kuttuja on vähemmän kuin 40,
Scrapie-valvontaohjelmaan kuulumista ei
kuitenkaan edellytetä. Sen sijaan Maedivisna
-vastustamisohjelmassa tilalla on oltava status
M3.

17 §

Jalostusnautojen hankinta

Tukea 5 §:n 7 kohdassa tarkoitettuun emo-
lehmätalouteen perustuvassa naudanlihantuo-
tannossa tarvittavien jalostusnautojen hankin-
taan voidaan myöntää, jos:
1) sonni on liharotuinen, vähintään kym-

menen kuukauden ikäinen sinä päivänä, jona
kauppahinta tulee kokonaan maksetuksi, kan-
takirjaan kuuluva ja sen kokonaisjalostusarvo
tai sen puuttuessa odotusarvo on vähintään
+5;
2) naaraspuolinen jalostusnauta on liharo-

tuinen, vähintään kuuden kuukauden ikäinen
sinä päivänä, jona kauppahinta tulee koko-
naan maksetuksi, ja enintään 3 kertaa poikinut
tai vastaava risteytysnauta, jonka liharo-
tuosuus on virallisen polveutumis- tai kanta-
kirjatodistuksen mukaan vähintään 75 pro-
senttia.
Jos jalostusnauta hankitaan muualta kuin

Suomesta, hakijan on osoitettava, että eläin
täyttää 1 momentissa säädetyt vaatimukset.
Sonnin on täytettävä säädettyä jalostustasoa
vastaava taso. Sen osoittamiseksi hakijan on
tarvittaessa hankittava nautajalostuksen asi-
antuntijan lausunto.
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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.
Edellä 1 momentin 2 kohdassa tukea
jalostusnautojen hankintaan liharotuisella ja-
lostusnaudalla tarkoitetaan seuraaviin rotui-
hin kuuluvia nautoja: Aberdeen Angus, Blon-
de d ’Aquitaine, Charolais, Dexter, Hereford,
Highland Cattle, Limousin, Piemontese ja
Simmental.
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 7 momentin 1,
2 tai 3 kohdassa tarkoitettua enimmäishintaa.
Jos hankintahinta on tukikelpoista enimmäis-
hintaa alempi, tuen perusteena pidetään han-
kintahintaa.

18 §

Puutarhatalouden tuettavat kohteet

Edellä 5 §:n 8 kohdassa tarkoitettua tukea
voidaan myöntää rakentamis-, laajentamis- ja
peruskorjausinvestointeihin, jotka koskevat:

1) kasvihuoneita taikka muita kasvihuone-
tuotannossa tai avomaan puutarhataloudessa
tarpeellisia tuotantotiloja;
2) lämpökeskuksia;
3) varastoja;
4) kasvihuoneyritysten kasteluveden tal-

teenotto- ja kierrätysjärjestelmiä ja niihin
liittyviä vedenpuhdistusjärjestelmiä.
Kasvihuonetta ei pidetä tukikelpoisena ra-

kennuksena, jos se on rakennettu ilman
kiinteää perustusta, sen kehärakenteet ovat
siirrettäviä ja se on katettu yksinkertaisella
muovilla eikä huoneessa myöskään ole kiin-
teää lämmitystä tai kastelua.
Tukea voidaan myöntää myös puutarhata-

loutta palvelevien koneiden ja laitteiden han-
kintaan. Tukea ei kuitenkaan voida myöntää
autojen, traktoreiden, kuormaajien, liikutelta-
van sadetuskaluston eikä traktorisovitteisten
tai omalla käyttövoimallaan liikkuvien avo-
maan puutarhatuotannon työkoneiden hankin-
taan lukuun ottamatta avomaan puutarhakas-
vien sadonkorjuukoneiden hankintaa.

19 §

Hevostalous

Edellä 5 §:n 9 kohdassa tarkoitetaan
hevostalouden investoinneilla hevosten kas-
vatuksessa tarpeellisia investointeja sekä in-
vestointeja, joiden pääasiallinen tarkoitus on
edistää hevosten kasvatusta. Käytettäessä he-
vosta muuhun tuotanto- tai palvelutoimintaan
investointitukeen sovelletaan, mitä 23 §:ssä
säädetään.

20 §

Turkistarhaus

Edellä 5 §:n 10 kohdassa tarkoitettua tukea
voidaan myöntää varjotalojen, eläinhallien ja
rehunsäilytystilojen rakentamiseen, peruskor-
jaukseen ja laajentamiseen.
Tukea voidaan myöntää myös sellaiseen

rakentamisinvestointiin, jossa tarha ympäris-
tönsuojelullisista syistä siirretään pohjavesi-
alueelta uuteen paikkaan. Tähän tarkoituk-
seen liitteessä 1 määriteltyä tukea voidaan
myöntää vain sille osalle hyväksyttävistä
kustannuksista, joka vastaa turkistarhan
aiempaa tuotantokapasiteettia.

1103N:o 389



Lisäksi tukea voidaan myöntää tarhan
ympäröimiseen sellaisella aidalla, jolla voi-
daan estää eläinten pääsy tarhan ulkopuolelle.

21 §

Mehiläistalous

Edellä 5 §:n 11 kohdassa tarkoitettua tukea
voidaan myöntää mehiläistaloudessa tarpeel-
lisen pesäkaluston hankkimiseen, käsittelyti-
lojen ja varastojen rakentamiseen, laajenta-
miseen ja peruskorjaamiseen sekä hunajalin-
kojen ja muiden koneiden ja laitteiden han-
kintaan.

22 §

Maatalouden muut tuotantosuunnat

Tukea 5 §:n 12 kohdassa tarkoitettuihin
investointeihin voidaan myöntää, jos kysy-
mys on muussa maataloudessa kuin tavan-
omaisessa kotieläintuotannossa tai peltovilje-
lyssä välttämättömistä investoinneista.
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-
tointiin, joka edistää biisonin-, emun- tai
strutsinlihan tuotantoa taikka biisonien, emu-
jen tai strutsien tarhausta.

23 §

Maatilan muu yritystoiminta

Edellä 5 §:n 13 kohdassa tarkoitettuna
tukikelpoisena toimintana pidetään:
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

toimintaan rinnastettavaa yritystoimintaa.
Tukea ei kuitenkaan myönnetä maatalous-

tai metsätraktoreiden taikka puunkorjuun mo-
nitoimikoneiden hankintaan.

24 §

Eläinten hyvinvointi ja tuotantohygienia

Edellä 5 §:n 14 kohdassa tarkoitettuja
tukikelpoisia investointeja ovat 2—4 momen-
tissa mainitut investoinnit.
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.
Porsastuotannossa tukea voidaan myöntää

sellaisiin emakkosikaloiden rakentamishank-
keisiin, joissa rakennetaan eläintiloja, jotka
ylittävät Euroopan yhteisön lainsäädännön
mukaiset voimassa olevat vähimmäisvaati-
mukset. Tuen korotusta ei sovelleta tuotan-
tokapasiteettia lisääviin investointeihin.
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 investointiin,
jossa kettujen häkit varustetaan lepotasoilla.

25 §

Ympäristönsuojelu

Edellä 5 §:n 15 kohdassa tarkoitettua tukea
voidaan myöntää investointeihin, jotka kos-
kevat taimitarhayritysten kasteluveden tal-
teenotto- ja kierrätysjärjestelmiä ja niihin
liittyviä vedenpuhdistusjärjestelmiä. Taimi-
tarhayrityksillä tarkoitetaan koristepuiden ja
-pensaiden, perennojen tai marja- ja hedel-
mäkasvien taimituotantoa harjoittavia yrityk-
siä.
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Turkistarhauksessa tukea voidaan myöntää
olemassa olevien varjotalojen varustamiseen
vesitiiviillä alustalla.

26 §

Maatilan lämpökeskukset

Edellä 5 §:n 16 kohdassa tarkoitettua tukea
voidaan myöntää sellaisen lämpökeskuksen
rakentamiseen, laajentamiseen tai peruskor-
jaamiseen, joka hyödyntää jätelämpöä, vesis-
tön, ilman tai maaperän lämpöä, puuta tai
muuta vastaavaa uusiutuvaa polttoainetta
taikka tuulta tai aurinkoa.
Osarahoitettuna voidaan tukea vain sellai-
sia lämpökeskuksia, jotka hyödyntävät puuta.

27 §

Sähköaggregaatin hankinta

Edellä 5 §:n 6 kohdassa tarkoitetun säh-
köaggregaatin hankinta- ja asennuskustan-
nuksiin voidaan myöntää tukea, jos aggre-
gaatti hankitaan varasähköjärjestelmäksi maa-
taloustuotannon jatkuvuuden turvaamiseksi.

28 §

Työympäristön parantaminen

Edellä 5 §:n 17 kohdassa tarkoitettua tukea
voidaan myöntää putkilypsykoneiden, säilö-
rehunleikkureiden ja lannanpoistolaitteiden
sekä rehunjakokoneiden ja -laitteiden, ei
kuitenkaan pienkuormaajien eikä -traktorei-
den hankintaan.

29 §

Kuolleiden eläinten varastointi ja polttolai-
tokset

Tukea voidaan myöntää investointiin, joka
koskee kuolleitten eläinten varastointia ja
polttolaitoksia maa- ja metsätalousministe-
riön tarkemmin määrittelemillä alueilla, joilta
kerätään nautojen, lampaiden ja vuohien sekä
sikojen ja siipikarjan raatoja.

30 §

Maatilainvestointien tukeminen osarahoitet-
tavana

Tavoite 1 -alueella tuki 5 §:n 1 kohdan
a—d alakohdassa tarkoitettuihin investointei-
hin myönnetään osarahoitettavana.
Tukea 26 §:ssä tarkoitettuihin maatilojen

lämpökeskuksiin sekä 22 ja 23 §:ssä tarkoi-
tettuihin investointeihin voidaan myöntää
tavoite 1 -alueella osarahoitettavana, jos tuen
kohteena oleva maatila sijaitsee sellaisen
maakunnan alueella, jota koskeva maakunnan
yhteistyöasiakirjan mukaan tuen myöntämi-
nen on mahdollista, ja tarkoitukseen on
käytettävissä EY:n varoja. Maaseutuohjelma-
alueella voidaan myöntää tukea vastaaviin
tarkoituksiin, jos maakunnan yhteistyöryh-
män maaseutujaosto päättäessään varojen
suuntaamisesta ja hankkeiden valintaperus-
teista on osoittanut varoja kyseiseen toimin-
taan.
Tukea 22 ja 23 §:ssä tarkoitettuihin inves-

tointeihin myönnetään vain osarahoitettuna
tukena.
Osarahoitettavaa tukea ei saa sellaiseen

investoinnin osaan, joka ei täytä osarahoitet-
tavan tuen edellytyksiä tai jota ei ole sisäl-
lytetty asianomaiseen ohjelmaan.

3 luku

Investoinnit muualla kuin maatilalla

31 §

Tuettava toiminta

Tukea investointeihin voidaan myöntää
maaseutuyrityksille sekä rahoituslain 3 §:n
2 momentissa ja 10 §:n 3 momentissa tarkoi-
tetuille yrityksille, jotka harjoittavat yritys-
toimintaa maatilan ulkopuolella, jos toiminta
liittyy:
1) muuhun metsätaloustuotteiden jalostuk-

seen kuin kemialliseen puunjalostukseen;
2) palvelujen tai tavaroiden tuottamiseen;
3) 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden

välittämiseen ja markkinointiin lukuun otta-
matta maataloustuotteiden vähittäiskauppaa;
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4) 23 §:ssä tarkoitettujen tuotteiden tai
palvelujen välittämiseen tai markkinointiin;
5) yrityspalvelujen tuottamiseen;
6) muuhun toimintaan, joka voidaan rin-
nastaa 1—5 kohdassa tarkoitettuun toimin-
taan ja jota harjoitetaan yhteistyössä maaseu-
tuyritysten kanssa.
Mitä 30 §:n 4 momentissa säädetään, so-
velletaan myös 1 momentissa tarkoitettuihin
investointeihin.
Edellä 1 momentissa tarkoitettu tuki ei saa
edistää sellaisia hankkeita tai toimenpiteitä,
joiden tukeminen 2 luvun mukaan on kiel-
lettyä tai rajoitettua.
Jos kysymys on kiinteistön hankinnasta
1 momentissa tarkoitettua toimintaa varten,
tukea myönnettäessä sovelletaan, mitä 34 §:n
1 momentin 3 kohdassa sekä 2 ja 3 momen-
tissa säädetään. Myönnettäessä tukea vuok-
ramaalla olevan rakennuksen hankintaan nou-
datetaan soveltuvin osin, mitä 6 §:n 1 mo-
mentissa säädetään.
Tukea maataloustuotteiden jalostuksen ja
markkinoinnin investointeihin ei myönnetä.
Tukea voidaan kuitenkin myöntää LEADER+
-ohjelmasta 1 momentissa tarkoitetulle yri-
tykselle. Tuki myönnetään valtion talousar-
vion määrärahasta osarahoitettuna avustukse-
na.

4 luku

Yritysten kehittämis- ja käynnistystuki

32 §

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;
2) enintään 90 prosenttia hyväksyttävistä
kustannuksista, kun on kysymys tuesta sel-

laisen maksuvalmius- ja kannattavuuslaskel-
man hankkimiseen, jota edellytetään liitteeksi
investointitukea tai nuoren viljelijän aloitus-
tukea koskevaan hakemukseen, tai sellaisen
kehittämissuunnitelman laatimiseen, jossa
tuettava kehittämistoimenpide koskee maati-
lalla harjoitettavaa maataloutta ja sen tarkoi-
tuksena on olennaisesti muuttaa tai parantaa
maatilan toimintatapoja, tuotantomenetelmiä
tai markkinointia taikka kehittää yhteistoi-
mintaa maaseutuyritysten välillä, tai muusta
kuin nuorelle viljelijälle annettavasta maini-
tun laskelman tai suunnitelman toteutumisen
seurantaan liittyvästä neuvonnasta.
3) enintään 50 prosenttia hyväksyttävistä

kustannuksista, jos tuettava kehittämistoi-
menpide koskee EY:n perustamissopimuksen
liitteessä I tarkoitettujen tuotteiden jalostuk-
sen ja markkinoinnin kehittämistä. Tukea ei
myönnetä maaseudun kehittämisestä annetun
valtioneuvoston asetuksen 48 a §:ssä tarkoi-
tettuihin kehittämistoimenpiteisiin.
Tukea 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun

kannattavuus- ja maksuvalmiuslaskelman
hankkimiseen voidaan myöntää enintään 400
euron ja kehittämissuunnitelman hankkimi-
seen enintään 1 500 euron kustannuksiin.
Laskelman tai suunnitelman seurantaa voi-
daan tukea laskelma- tai suunnitelmakauden
aikana yhden kerran enintään 400 euron
kustannuksia vastaavasti.
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-

tettuihin toimenpiteisiin voidaan myöntää
vain osarahoitettavana noudattaen soveltuvin
osin, mitä 30 §:n 2 momentissa säädetään.
Edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuihin
toimenpiteisiin tuki myönnetään avustuksena
kansallisista varoista niin, että 22 §: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.

33 §

Yritysten käynnistystuki

Tukea maaseutuyritysten rahoituslain 3 §:n
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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 momentissa tarkoitettuihin kustannuksiin
noudattaen soveltuvin osin, mitä 30 §:n 2 mo-
mentissa säädetään. Sanotun asetuksen 49 §:n
3 momentissa tarkoitettuihin kustannuksiin
tuki myönnetään kuitenkin kansallisista va-
roista avustuksena. Lisäksi tuki, joka rahoi-
tetaan POMO+ -ohjelman toteuttamiseen
osoitetuista varoista, myönnetään kokonaan
kansallisista varoista.

5 luku

Maanhankinta

34 §

Maa- ja metsätalouden tuettavat kohteet

Maa- ja metsätaloutta koskevaan maan- ja
kiinteistönhankintaan voidaan myöntää ai-
noastaan lainaan liittyvää tukea. Tukea voi-
daan 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 6 §:n 1 momentissa.
Tukea lisämaan hankintaan voidaan myön-

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

alueellisen maaseudun kehittämisohjelman,
LEADER+- ja INTERREG III -yhteisöaloite-
ohjelmien eikä POMO+ -ohjelman toteutta-
miseen osoitetuista varoista.

35 §

Maanhankinnan hyväksyttävät kustannukset

Tukikelpoiseen vastikkeeseen luetaan:
1) laina, jonka hakija on luovutuskirjassa

sitoutunut maksamaan pois tai ottanut vas-
tattavakseen ja joka on myönnetty rahoitus-
lain, maa- ja metsätalouden rakennepoliitti-
sista toimenpiteistä annetun lain (1303/1994),
maaseutuelinkeinolain (1295/1990), maatila-
lain (188/1977) tai muun maaseutuelinkeino-
lain 59 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetun
lainsäädännön nojalla taikka vastaava valtion
myyntihintasaaminen, joka on syntynyt edellä
tarkoitetun lainsäädännön tai maatilatalouden
kehittämisrahastosta annetun lain (657/1966)
nojalla;
2) muu luotto, joka kohdistuu hankittavaan

tilaan ja jonka hakija on luovutuskirjassa
sitoutunut maksamaan pois tai ottanut vas-
tattavakseen;
3) rahana myyjälle tai myyjän määräämille

maksettava kauppahinta tai sen osa.
Ne 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetut

lainat ja myyntihintasaamiset, joita eräistä
maaseudun kehittämiseen myönnettävistä lai-
noista annetun valtioneuvoston asetuksen
(808/2000) 18 §:n nojalla ei voida siirtää
hakijan vastattavaksi, on maksettava viimeis-
tään tässä luvussa tarkoitettua lainaa nostet-
taessa. Edellä 1 momentin 1 ja 2 kohdassa
tarkoitetuista lainoista on lainaa nostettaessa
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esitettävä tositteet siten, kuin edellä maini-
tussa valtioneuvoston asetuksessa säädetään.

36 §

Maanhankinnan enimmäiskustannukset

Tukea voidaan myöntää vain sellaiseen
maanhankintaan, jossa pellon tai metsämaan
hinta maatilataloudellisiin tarkoituksiin käy-
tettynä ei ylitä paikkakunnan käypää hintaa.
Tällöin on otettava huomioon hankinnan
kohteena olevan maa-alueen sijainti, koko,
maan laatu, ojitus, etäisyys talouskeskuksesta
ja muut niihin verrattavat alueen tuotannol-
liseen hyötyyn vaikuttavat seikat sekä raken-
nettua maata hankittaessa rakennusten sijain-
ti, koko ja kunto. Hakijan on esitettävä
hankittavasta metsämaasta tehty ajantasainen
metsäsuunnitelma tai muu luotettava arvio
maapohjan ja puuston arvosta metsätaloudel-
lisiin tarkoituksiin käytettynä.
Jos alue tai kiinteistö hankitaan muuhun
kuin maatilataloudelliseen tarkoitukseen,
alueen ja sillä mahdollisesti olevien raken-
nusten käypä hinta on arvioitava siinä käyt-
tötarkoituksessa, johon ne hankitaan.

37 §

Maatalousmaan lainoituskelpoinen enim-
mäishinta

Huolimatta siitä, että maatalousmaasta
maksettava vastike täyttää 35 ja 36 §:ssä
säädetyt edellytykset, lainoituskelpoiseksi
hankintahinnaksi ei lueta sitä osaa hankinta-
hinnasta, joka ylittää seuraavat enimmäishin-
nat:

Työvoima- ja Lainoitus-
elinkeinokeskus kelpoinen

enimmäishinta
euroa/ha

Etelä-Pohjanmaa, Pirkanmaa,
Pohjanmaa, Satakunta,
Uusimaa ja Varsinais-Suomi 6 000
Häme, Kaakkois-Suomi ja
Pohjois-Pohjanmaa 5 000
Etelä-Savo, Keski-Suomi ja
Pohjois-Savo 3 500
Pohjois-Karjala, Kainuu ja Lappi 2 500

Jos samalla kaupalla hankittava alue sijait-
see kahden tai useamman työvoima- ja elin-
keinokeskuksen alueella, lainoituskelpoinen
enimmäishinta ratkaistaan sen työvoima- ja
elinkeinokeskuksen perusteella, jonka alueel-
la pääosa hankittavasta alueesta sijaitsee.
Lainaa ei saa myöntää siltä osin, kuin

hankintahinta ylittää lainoituskelpoisen kaup-
pahinnan.

6 luku

Nuorten viljelijöiden aloitustuki

38 §

Korkotukilainan määrä

Maatilan tai sen osan sekä maatalousir-
taimiston hankintaan voidaan myöntää kor-
kotukilainaa enintään 80 prosenttia hyväksyt-
tävistä kustannuksista.

39 §

Aloittamisesta aiheutuvat hyväksyttävät
kustannukset

Mitä 35 §: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 ti-

lanpidon aloittamista seuranneen vuoden ai-
kana hankittujen tuotantoeläinten hyväksyt-
täviä hankintakustannuksia;
2) maatilan hankinnan yhteydessä tai ti-

lanpidon aloittamista seuranneen vuoden ai-
kana hankittujen tarpeellisten maatalousko-
neiden ja laitteiden hankintakustannuksia sii-
nä tilan tuotannossa, jota nuori viljelijä ryhtyy
harjoittamaan.
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7 luku

Perinneympäristön ja arvokkaiden raken-
nusten parantaminen

40 §

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-
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.

41 §

Arvokkaiden rakennusten peruskorjaukset

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

8 luku

Asumisen tukeminen

42 §

Asuntorakentaminen

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

9 luku

Eräät tukikelpoisuuden rajoitukset

43 §

Euroopan yhteisön määräykset tukikelpoisis-
ta kustannuksista

Edellä 4—22, 24—29, 34—39 §:ssä tar-
koitettua 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 31 §:ssä tarkoitettua tukea myön-
nettäessä sovelletaan vastaavasti, mitä Euroo-
pan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88
artiklan soveltamisesta pienille ja keskisuu-
rille yrityksille myönnetystä valtiontuesta
annetussa komission asetuksessa (EY) N:o
70/2001 tuen myöntämisen edellytyksistä
säädetään.
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 EY:n perustamis-
sopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta
vähämerkityksiseen tukeen annetussa komis-
sion asetuksessa (EY) N:o 69/2001 säädetään.

44 §

Väliraha

Hankittaessa kone tai laite siten, että osa
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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.

45 §

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.

46 §

Oman työn osuus rakennus- ja muussa työssä

Maksettaessa ja valvottaessa osarahoitetta-
vana myönnettyä investointitukea tuen saajan
oman työn arvona pidetään 8,50 euroa tun-
nilta tavanomaisessa työssä ja 13,50 euroa
tunnilta, jos tuen saajalla on koulutus tai
pitkäaikainen työkokemus kyseistä työtä kos-
kevalta alalta. Traktorilla tai siihen verratta-
valla koneella tehdyn työn arvona pidetään 25
euroa tunnilta ja kaivinkoneella tai siihen
verrattavalla koneella tehdyn työn arvona 34
euroa tunnilta. Oman työn osuus otetaan
huomioon, jos siitä esitetään tuntikirjanpito.

47 §

Omien tuotantopanosten käyttö

Omaa puutavaraa käytettäessä puutavaran
raakapuuarvona otetaan huomioon kyseisellä
alueella yleisesti sovelletut puun kantohinnat.
Puutavaran arvo voidaan tukea maksettaessa
ja valvottaessa ottaa huomioon vain, jos

ulkopuolinen, riittävän ammattitaitoinen hen-
kilö on antanut todistuksen puutavaran mää-
rästä ja arvosta. 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 ja arvosta
on oltava vastaava todistus kuin raakapuun
määrästä ja arvosta.
Muiden omien rakentamisessa käytettyjen

ainesten ja tarvikkeiden arvona pidetään sitä
myyntihintaa, jonka hakija olisi saanut myy-
dessään ne. Omien ainesten ja tarvikkeiden
määrästä ja arvosta vaaditaan ulkopuolisen
tahon todistus momentin 1 mukaisesti.

48 §

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.
Toimenpiteeseen, jonka kustannukset ovat

1 momentissa tarkoitettuja kynnysarvoja pie-
nemmät, on pyydettävä tarkoituksenmukai-
sella tavalla tarjouksia niin, että kustannusten
hyväksyttävä taso paikkakunnalla tai alueella
voidaan luontevasti todeta.

10 luku

Investointien ja maanhankinnan tuen muoto
ja enimmäismäärä

49 §

Tuen muoto

Edellä 2, 7 ja 8 luvussa tarkoitettu tuki
myönnetään avustuksena, korkotukilainan
korkotukena tai valtiontakauksena taikka nii-
den yhdistelmänä ottaen kuitenkin huomioon,
mitä 51—54 §:ssä säädetään. Tuki maanhan-
kintaan myönnetään aina lainaan liittyvänä
tukena.
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Osarahoitettava tuki myönnetään 5 §:n
1 kohdan a—d alakohdassa tarkoitettuja ra-
kentamisinvestointeja ja 6 luvussa tarkoitettua
nuorten viljelijöiden tuen lainaosuuteen
myönnettävää tukea lukuun ottamatta avus-
tuksena. Alueellista maaseudun kehittämis-
ohjelmaa, LEADER+- ja INTERREG III -yh-
teisöaloiteohjelmia sekä POMO+ -ohjelmaa
toteutettaessa tukea ei saa myöntää sellaisiin
kohteisiin, joihin voidaan myöntää vain kor-
kotukilainan korkotukea. INTERREG III -yh-
teisöaloiteohjelmaa toteutettaessa voidaan
kuitenkin myöntää tukea avustuksena 6 §:n 2
momentissa tarkoitettuihin maatilainvestoin-
tiin, johon muuten myönnettäisiin vain lai-
naan liittyvää tukea. Avustuksen enimmäis-
määrä ei voi ylittää vastaavaa lainaan sisäl-
tyvän tuen enimmäismäärää.

50 §

Nuoret viljelijät

Nuorille viljelijöille voidaan 2 luvussa
tarkoitettuihin maatilainvestointeihin myön-
tää korkeampaa tukea kuin muille viljelijöille
siten kuin 51 §:ssä säädetään.
Nuoreksi viljelijäksi katsotaan alle 40-
vuotias viljelijä, jonka tilanpidon aloittami-
sesta ei ole kulunut viittä vuotta. Tilanpidon
aloittamisen ajankohtana pidetään maaseudun
kehittämisestä annetun valtioneuvoston ase-
tuksen 36 §:ssä tarkoitettua aloittamisajan-
kohtaa.

51 §

Tuen enimmäismäärä

Tukea 2, 5, 7 ja 8 luvussa tarkoitettuihin
investointeihin ja maanhankintaan, 22 ja
23 §: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.

52 §

Avustuksena myönnettävä tuki

Avustusta ei saa myöntää, jos se olisi
vähemmän kuin 840 euroa. Investointeihin,
joista säädetään 22—25 ja 27 § sekä 32 §:n 1
momentin 2 kohdassa sekä 3 luvussa, voidaan
kuitenkin myöntää edellä sanottua pienem-
piäkin avustuksia, ei kuitenkaan alle 500
euron avustuksia. Jos kysymys on jalostus-
naudan tai lampaan hankinnasta tai 32 §:n 1
momentin 2 kohdassa tarkoitetusta kehittä-
mistoimenpiteestä, edellä mainittuja avustuk-
sen vähimmäismääriä ei sovelleta.
Jos 2 tai 7 luvussa tarkoitetun investoinnin

hyväksyttävä kokonaiskustannus on alle
5 000 euroa, ei lainamuotoisen tuen osuutta
saa myöntää.

53 §

Korkotukilainana myönnettävä tuki

Sen estämättä, mitä 49 ja 52 §:ssä sääde-
tään, myönnettäessä tukea, 34 §:ssä tarkoitet-
tuun maanhankintaan tai 42 §:ssä tarkoitet-
tuun asuntorakentamiseen, tukimuotona voi-
daan käyttää ainoastaan korkotukilainaan liit-
tyvää korkotukea.

54 §

Investointituen enimmäismäärä muussa kuin
varsinaisessa maataloudessa

Tukea 22 §: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-
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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 23 §: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.

55 §

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.

56 §

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

57 §

Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä
heinäkuuta 2004.
Tätä asetusta sovelletaan sellaisiin 1 §:ssä

tarkoitettuja toimenpiteitä koskeviin tukiha-
kemuksiin, jotka ovat tulleet vireille 7 päi-
vänä huhtikuuta 2004 tai sen jälkeen, kui-
tenkin viimeistään 31 päivänä joulukuuta
2004.
Asetuksen toimeenpanon edellyttämiin toi-

menpiteisiin voidaan ryhtyä ennen tämän
asetuksen antamista. Tukea tämän asetuksen
nojalla ei kuitenkaan myönnetä eikä makseta,
ellei Euroopan yhteisöjen komissio hyväksy
investointitukea koskevaa valtiontuki-ilmoi-
tusta.
Edellä 1 §:n 1 momentissa tarkoitettuja

myöntämisvaltuuksia ja varoja voidaan lisäk-
si käyttää aikaisintaan 3 päivänä huhtikuuta
2000 ja viimeistään 31 päivänä joulukuuta
2004 vireille tulleisiin hakemuksiin, soveltaen
niitä säännöksiä, jotka olivat voimassa hake-
muksen vireille tullessa.
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Tällä asetuksella kumotaan 10 päivänä
huhtikuuta 2003 annettu maa- ja metsäta-
lousministeriön asetus maatilatalouden raken-
netuen ja vastaavan yritystoimintaan myön-

nettävän tuen kohdentamisesta vuonna 2003
(295/2003) siihen myöhemmin tehtyine muu-
toksineen.

Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja

Ylitarkastaja Hannu Porkola
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Liite 1 

Asetuksen 51 §:ssä tarkoitetut tukimuodot ja tuen enimmäismäärät: 

n = nuori viljelijä, m = muu viljelijä. 

Tukikohde Korkotuki-
lainan 
enimmäis-
määrä, pro-
senttia 

Avustuksen 
enimmäismäärä 
ilman lisätukea, 
prosenttia 

*:llä merkityt 
avustuskohteet 
osarahoitetaan 
tavoite 1-
alueella 

Lisätukena 
myönnettävä  
avustus, joka 
maksetaan 5 
vuoden aikana 
investoinnin 
valmistumisen 
jälkeen  

Enimmäis-
tukitaso,  
prosenttia  
(avustus ja 
lainaan liitty-
vä tuki yh-
teensä) 

Lypsykarjatalouden  
rakentamisinvestoinnit 

55 (n) 
70 (m) 

45 (n) *) 
30 (m) *) 

10 (n) 
15 (m) 

70 (n) 
65 (m) 

Lihakarjatalouden  
rakentamisinvestoinnit 

55 (n) 
70 (m) 

45 (n) *) 
30 (m) *) 

10 (n) 
15 (m) 

70 (n) 
65 (m) 

Sikatalouden rakentamisin-
vestoinnit 

        

-emakkosikala 55 (n) 
70 (m) 

45 (n) *) 
30 (m) *) 

  60 (n) 
50 (m) 

-lihasikala 55 (n) 
70 (m) 

45 (n) *) 
30 (m) *) 

  60 (n) 
50 (m) 

Lammastalouden 
rakentamisinvestoinnit 

55 (n) 
70 (m) 

45 (n) *) 
30 (m) *) 

10 (n) 
15 (m) 

70 (n) 
65 (m) 

Vuohitalouden 
rakentamisinvestoinnit 

55 (n) 
70 (m) 

45 (n) 
30 (m) 

10 (n) 
15 (m) 

70 (n) 
65 (m) 

Broilerin- ja 
kalkkunantuotannon 
rakentamisinvestoinnit 

55 (n) 
70 (m) 

45 (n) 
30 (m) 

  60 (n) 
50 (m)  

Lattia- ja 
kerrosritiläkanaloiden 
rakentamisinvestoinnit 

55 (n) 
70 (m) 

45 (n) 
30 (m) 

  60 (n) 
50 (m) 

Rehuvarastojen ja 
rehunkäsittelytilojen 
rakentaminen  

Maatalouden tuotevarastot 

55 (n) 
70 (m) 

80

45 (n) 
30 (m) 

– –

60 (n) 
50 (m) 

20
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Tukikohde Korkotuki-
lainan 
enimmäis-
määrä, pro-
senttia 

Avustuksen 
enimmäismäärä 
ilman lisätukea, 
prosenttia 

Lisätukena 
myönnettävä  
avustus, joka 
maksetaan 5 
vuoden aikana 
investoinnin 
valmistumisen 
jälkeen  

Enimmäis-
tukitaso,  
prosenttia  
(avustus ja 
lainaan liitty-
vä tuki yh-
teensä) 

Puutarhatalous         

- kasvihuonetuotannon 
investoinnit 

55 (n) 
70 (m) 

45 (n) 
30 (m) 

  60 (n) 
50 (m) 

- kasvihuonetuotantoa 
palvelevat 
lämpökeskukset 

70 20   40 

- sellaisten 
tuotevarastojen 
rakentaminen, joiden 
pääasiallinen 
käyttötarkoitus on lain 
1559/2001 pykälässä 12 
määriteltyä avomaan 
puutarhatuotannon 
varastointitukea saavien 
tuotteiden varastointi 

55 (n) 
70 (m) 

45 (n) 
30 (m) 

  60 (n) 
50 (m) 

- avomaan 
puutarhakasvien 
sadonkorjuukoneet 

55 (n) 
70 (m) 

45 (n) 
30 (m) 

    
60 (n) 
50 (m) 

- muut avomaan 
puutarhatalouden 
investoinnit  

70 20 (n) 
15 (m) 

  40 (n)  
35 (m) 

Viljan- ja heinänkuivurien 
rakentaminen 

70 25 (n) 
20 (m) 

  45 (n) 
40 (m) 

Lypsy- ja lihakarja- sekä 
lammas- ja vuohitaloutta 
palvelevien kaasutiiviiden 
viljavarastojen 
rakentaminen 

55 (n) 
70 (m) 

45 (n) 
30 (m) 

10 (n) 
15 (m)  

70 (n) 
65 (m) 

Muuta kotieläintaloutta 
palvelevien kaasutiiviiden 
viljavarastojen 
rakentaminen 

55 (n) 
70 (m) 

45 (n) 
30 (m) 

    
60 (n) 
50 (m) 
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Tukikohde Korkotuki-
lainan 
enimmäis-
määrä, pro-
senttia 

Avustuksen 
enimmäismäärä 
ilman lisätukea, 
prosenttia 

*:llä merkityt 
avustuskohteet 
osarahoitetaan 
tavoite 1-
alueella 

Enimmäis-
tukitaso,  
prosenttia  
(avustus ja 
lainaan liitty-
vä tuki yh-
teensä) 

Ympäristönsuojelu- 
investoinnit 

— 25  *) 25

Eläinten hyvinvointia     
ja tuotantohygieniaa 
koskevat investoinnit  

      

- kanojen virikehäkit 55 (n) 
70 (m) 

45 (n) 
30 (m) 

60 (n) 
50 (m) 

- emakkosikaloiden 
yhteisön vaatimukset 
ylittävien eläintilojen 
rakentamisen 
lisäkustannukset 

75 75

- turkiseläinten häkit _ 20 20

 Investoinnit kuolleitten 
eläinten varastointiin ja 
polttolaitoksiin 

      - kylmälaitteet  

      - polttolaitokset 
55 (n) 
70 (m) 

60 (n) 
50 (m) 

45 (n) 
30 (m) 

60 (n) 
50 (m) 

60 (n) 
50 (m) 

Jalostuslampaiden hankinta — 60 (n) 
50 (m) 

60 (n) 
50 (m) 

Jalostusnautojen
hankinta 

— 60 (n) 
50 (m) 

60 (n) 
50 (m) 

Maatilatalouden 
sadonkorjuukoneiden 
hankkiminen 
yhteiskäyttöön 

70 _ 20

Perunan- ja sokeri-  
juurikkaan nostokoneet 
yhteiskäyttöön  

55
70

45 (n) 
30 (m) 

60 (n) 
50 (m)  
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Tukikohde Korkotuki-
lainan 
enimmäis-
määrä, pro-
senttia 

Enimmäis- 
avustus- 
määrä,  
prosenttia 

*):llä merkityt 
avustuskohteet 
osarahoitetaan 
tavoite 1-
alueella 

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

Salaojitus 70 20 40 

Hevostalouden 
investoinnit 

55 (n) 
70 (m) 

45 (n) 
30 (m) 

60 (n) 
50 (m) 

Turkistarhaus       

- turkistarhojen 
eläinhallien, 
varjotalojen, 
rehunsäilytystilojen ja 
ympärysaitojen 
rakentamiskustannukset  

70 — 17 

Turkistarhan siirtämistä 
koskevat rakentamiskus- 
tannukset 

70 25 45 

Mehiläistalouden 
investoinnit 

80 — 20 

Maatilojen lämpö- 
keskukset  

70 20 40 

 Ohjelmaperusteinen 
lämpökeskusten tuki 

  25 *), 
lisäksi  
voidaan 
osarahoittaa 
maaseutuoh-
jelma-alueella 

25

Maatilojen 
sähköaggregaatit 

60 (n) 
50 (m) 

60 (n) 
50 (m) 

Työympäristön paranta-
minen 

55 (n) 
70 (m) 

45 (n) 
30 (m) 

60 (n) 
50 (m) 
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Tukikohde Korkotuki-
lainan 
enimmäis-
määrä, pro-
senttia 

Enimmäis- 
avustus- 
määrä,  
prosenttia 

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

Maan hankinta 50 _  5 

Vaiheittainen maan han-
kinta, jos aloitustukea on 
haettu 31.12. 2003 men-
nessä vireille tulleella 
hakemuksella 

70 _ 15

Perinneympäristön 
vaalimiseen liittyvät 
investoinnit 

— 20 20

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

80 — 20 

Asuinrakennuksen 
rakentaminen, laajenta-
minen tai  
peruskorjaaminen 

Tuki maksuvalmius- ja 
kannattavuuslaskelman 
ja
kehittämissuunnitelman 
haqnkintaan sekä niiden 
toteutumisen seurantaa 
koskevaan neuvontaan 

70

–

—

90

20

90
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Liite 2

Asetuksen 54-56 §: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 tukialuee-

seen kuulu-
vat kunnat 
(Itä-Suomi) 

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

Harvaan asu-
tun ja ydin-
maaseudun 
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 kuulu-
vat kunnat 

III ja II tukialueen ulkopuoli-
set kunnat 

Työvoima- ja 
elinkeinokeskus I tukialuee-

seen kuulu-
vat kunnat 
(Itä-Suomi) 

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

Harvaan asu-
tun ja ydin-
maaseudun 
kunnat 

Muut kunnat Harvaan asu-
tun 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 



1122 N:o 389

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  

     



1123N:o 389

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  
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 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 kuulu-
vat 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 

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 
kuuluvat kunnat 

III ja II tukialueen ulkopuo-
liset 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 390

maatalouden sekä porotalouden ja luontaiselinkeinotalouden investointeja ja nuorten
viljelijöiden tilanpidon aloittamista koskevien tukien hakuajan päättymisestä annetun maa-

ja metsätalousministeriön asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti
lisätään 22 päivänä joulukuuta 2003 maatalouden sekä porotalouden ja luontaiselinkeino-
talouden investointeja ja nuorten viljelijöiden tilanpidon aloittamista koskevien tukien hakuajan
päättymisestä annettuun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (1284/2003) 1 §:ään,
sellaisena kuin se on asetuksessa 293/2004, uusi 5 ja 6 momentti ja 2 §:ään uusi 2 momentti,
seuraavasti:

1 §
— — — — — — — — — — — — —
Poiketen siitä, mitä 1 momentissa sääde-
tään, maaseutuelinkeinojen rahoituslain
(329/1999) 22 §:n mukaista asuntorahoitusta
koskevaa tukea ja 10 §:n 1 momentin 1
kohdassa tarkoitettua investointitukea voi-
daan kuitenkin hakea 24 päivästä toukokuuta
2004 alkaen. Mahdollisuus hakea tukea ei
koske sikaloiden uudisrakentamiseen ja laa-
jentamiseen myönnettävää tukea. Tukea kui-
tenkin saa hakea sikaloiden peruskorjaami-
seen. Lisäksi sikaloiden uudisrakentamiseen,
laajentamiseen ja peruskorjaamiseen saavat
hakea tukea sellaiset nuoret viljelijät, jotka
ovat hakeneet aloitustukea ja joiden tilallaan
harjoittama sikatalous ei täytä maaseudun
kehittämisestä annetun valtioneuvoston ase-
tuksen muuttamisesta annetun valtioneuvos-
ton asetuksen (213/2004) 42 §:n 3 momen-
tissa tarkoitettua 20 kokoyksikön vaatimusta.
Edellä 5 momentissa tarkoitettua nuoren

viljelijän korotettua investointitukea on tou-
kokuun 24 päivän ja elokuun 31 päivän
välisenä aikana vuonna 2004 haettava vii-
meistään kuukautta ennen kuin hakija täyttää
40 vuotta ja lisäksi viimeistään neljän vuoden
ja yhdentoista kuukauden kuluessa tilanpidon
aloittamisesta.

2 §
— — — — — — — — — — — — —
Poiketen siitä, mitä 1 momentissa sääde-

tään, porotalouden ja luontaiselinkeinojen
rahoituslain (45/2000) 18 §:n 1 momentin
1 kohdassa tarkoitettua investointitukea ja
2 kohdassa tarkoitettua nuorten viljelijöiden
aloitustukea sekä 12 §:n mukaista maanoston
tukea ja 13 §:n mukaisia asuntorahoituksen
valtionlainoja voidaan kuitenkin hakea
24 päivästä toukokuuta 2004 alkaen.

Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä
toukokuuta 2004.

Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja

Ylitarkastaja Esko Leinonen
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Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus

N:o 391

maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta tuettavaa rakentamista koskevista paloteknisistä
vaatimuksista

Annettu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeriö ilmoittaa Suomen säädöskokoelmasta 25 päivänä helmikuuta
2000 annetun lain (188/2000) 4 §:n nojalla:

Maa- ja metsätalousministeriö on antanut seuraavat asetukset:

Asetuksen nimike

MMM:n
määräys-
kokoelman
n:o antopäivä

voimaantulo-
päivä

MMMa tuettavaa rakentamista koskevista pa-
loteknisistä vaatimuksista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25/04 13.5.2004 1.6.2004

Edellä mainittu asetus on julkaistu maa- ja metsätalousministeriön määräyskokoelmassa.
Asetus on saatavissa maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta, osoite (Marian-
katu 23, Helsinki), PL 310, 00023 Valtioneuvosto, puhelin (09) 5765 111.

Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja

Ylitarkastaja Jorma Jantunen
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