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999/2017

Valtioneuvoston asetus
maaseudun yritystuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
muutetaan maaseudun yritystuesta annetun valtioneuvoston asetuksen (80/2015) 4 §,

8 §:n 5 momentti ja 27 §:n 1 momentin 1 kohta, sellaisina kuin niistä ovat 8 §:n 5 moment-
ti ja 27 §:n 1 momentin 1 kohta asetuksessa 182/2017, seuraavasti:

4 §

Tuen myöntämisen rajoitukset

Tukea ei saa myöntää vaikeuksissa olevalle yritykselle. Vaikeuksissaolevallayrityksel-
lä tarkoitetaan kyseiseen tukeen sovellettavassa valtiontukea koskevassa komission ase-
tuksessa ja komission suuntaviivoissa valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuk-
sissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen (2014/C 249/01) tarkoitettua
vaikeuksissa olevaa yritystä.

Tukea ei saa myöntää tai myönnettyä tukea maksaa, jos tuen hakija ei ole noudattanut
eräiden valtion tukea koskevien Euroopan yhteisöjen säännösten soveltamisesta annetun
lain (300/2001) 1 §:ssä tarkoitettua tuen takaisinperintäpäätöstä, kehittämistukilain tai sen
voimaan tullessa voimassa olleen maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista anne-
tun lain (1443/2006) nojalla tehtyä takaisinperintäpäätöstä taikka Euroopan unionin ra-
kenne- ja investointirahastojen tuen takaisinperintäpäätöstä.

Tukea ei saa myöntää tai myönnettyä tukea maksaa, jos yleisen ryhmäpoikkeusasetuk-
sen 14 artiklan mukaisen alueellisen investointituen hakija tai tuensaaja toimii mainitun
artiklan 16 kohdan vastaisella tavalla.

8 §

Valtiontukea koskevien säännösten soveltaminen

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Myönnettäessä investointitukea muuhun kuin 2–4 momentissa tarkoitettuun investoin-

tiin noudatetaan yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 14 tai 17 artiklaa taikka tuki myönne-
tään vähämerkityksisenä tukena. Tuki pellettien, brikettien ja biohiilen sekä muiden vas-
taavien pidemmälle jalostettujen kiinteiden polttoaineiden valmistusta koskevaan inves-
tointiin myönnetään noudattaen yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 17 artiklaa. Tuki poltto-
puun, puutähdehakkeen, puuperäisten kierrätyspolttoaineiden ja muiden kiinteiden puu-
pohjaisten polttoaineiden tuotantoa koskevaan investointiin myönnetään vähämerkityksi-
senä tukena.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
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999/2017  
27 §

Investointituen määrä

Tukea voidaan myöntää avustuksena siten, että tuen määrä ei ylitä seuraavia prosent-
tiosuuksia tuen perusteena olevista kustannuksista:

1) pienelle yritykselle I tukialueella 35 prosenttia sekä II ja III tukialueella 20 prosent-
tia lukuun ottamatta Viitasaaren, Pihtiputaan, Konneveden, Kannonkosken, Karstulan,
Kinnulan, Kivijärven, Kyyjärven ja Saarijärven kuntia, joissa tukiprosentti on 30;

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
————

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018. Tämän asetuksen 27 §:n 1 mo-
mentin 1 kohta tulee kuitenkin voimaan vasta 1 päivänä maaliskuuta 2018.

Asetuksen voimaan tullessa vireillä oleviin 27 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaisiin ha-
kemuksiin sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.
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