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maatalouden rakennetuista annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2014

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan maatalouden rakennetuista annetun lain (1476/2007) 13 luku ja 68 §,
muutetaan 2 §, 19 §:n 3 momentti ja 39 §:n 2 momentti sekä
lisätään 19 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 598/2009 ja 1507/2009, uusi 3

momentti, jolloin muutettu 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, seuraavasti:

2 §

Soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan maatalouden raken-
teen parantamiseksi myönnettävään tukeen,
joka rahoitetaan Euroopan unionin ja vastaa-
vista kansallisista varoista tai kokonaan kan-
sallisista varoista.

Tätä lakia ei kuitenkaan sovelleta tukeen
tai korvaukseen, joka myönnetään maatalo-
utta harjoittavalle tuotantotoiminnasta luopu-
miseen. Lakia ei myöskään sovelleta Euroo-
pan unionin rakennerahastojen tai Euroopan
meri- ja kalatalousrahaston varoista rahoitet-
tavaan tukeen.

Maataloustuotteen jalostukseen ja markki-
nointiin sekä maatilan toiminnan laajentami-
seen maatalouden ulkopuolelle myönnettä-
vistä tuista säädetään maaseudun kehittämi-
sen tukemisesta annetussa laissa (28/2014).
Tätä lakia sovelletaan kuitenkin maatilalla
tehtävään maataloustuotteiden kauppakun-
nostukseen.

Porotalouden ja luontaiselinkeinojen ra-

kenteen parantamiseen myönnettävistä tuista
säädetään porotalouden ja luontaiselinkeino-
jen rahoituslaissa (45/2000) ja kolttalaissa
(253/1995).

19 §

Toimenpiteen toteutusaika

— — — — — — — — — — — — —
Myönnettäessä tukea investointiin tai aloi-

tustukeen Euroopan unionin osaksi rahoitta-
min varoin investoinnin toteutusaika tai aloi-
tustuen maksamiselle asetettu aika taikka
1 momentissa tarkoitettu voi jatkua tai sitä
voidaan 2 momentissa säädetyin edellytyksin
jatkaa pidemmälle kuin sen ohjelman varojen
käyttöaika, josta tuki on myönnetty. Edelly-
tyksenä on, että tuen loppuosan maksu on
mahdollista maatilatalouden kehittämisrahas-
tosta tai valtion talousarvion määrärahasta
osoitetuin kokonaan kansallisin varoin.

Tarkemmat säännökset tuettavan toimenpi-
teen toteuttamiselle asetettavasta määräajasta
ja määräajan jatkamisesta voidaan antaa val-
tioneuvoston asetuksella.
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39 §

Korkotuen maksaminen

— — — — — — — — — — — — —
Jos korkotukilaina maksetaan kokonaan ta-

kaisin, korkotuen maksaminen lakkaa lainan
takaisinmaksupäivästä lukien. Korkotukea ei
makseta erääntyneen lainapääoman osalta,
jollei kysymys ole yrityssaneerausta tai yksi-
tyishenkilön velkajärjestelyä koskevan me-
nettelyn vireilläolosta. Jos edellä tarkoite-
tussa tai siihen rinnastettavassa järjestelyssä
korkotukilainan kokonaiskorkoa alennetaan,
korkotukea maksetaan kolmea prosenttiyk-
sikköä vastaava osuus kokonaiskorosta, kui-
tenkin enintään kokonaiskoron määrä.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 22 päivänä tam-
mikuuta 2014. Lain 2 § tulee kuitenkin voi-
maan valtioneuvoston asetuksella säädettä-
vänä ajankohtana.

Tämän lain voimaan tullessa voimassa ol-
leita säännöksiä sovelletaan tämän lain voi-
maan tullessa vireillä olevaan asiaan sekä
myönnettyyn tukeen ja rakennustuotteen en-
nakkohyväksyntään. Lain 19 §:n 3 ja 4 mo-
menttia sovelletaan kuitenkin lain voimaan
tullessa vireillä olevaan hakemukseen.

Mitä 19 §:n 3 ja 4 momentissa säädetään,
sovelletaan myös tämän lain voimaan tullessa
Euroopan unionin osaksi rahoittamin varoin
myönnettyyn kokonaan tai osaksi maksa-
matta olevaan tukeen.

Tämän lain 2 §:n voimaan tullessa vireillä
olevaan tukihakemukseen sovelletaan 2 §:n
voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.
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