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HE 105/1999 vp

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta

Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys
n:o 105/1999 vp laiksi maaseutuelinkeinojen
rahoituslain muuttamisesta. Eduskunta, jolle

maa- ja metsätalousvaliokunta on antanut
asiasta mietintönsä n:o 15/1999 vp, on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki
maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan 12 päivänä maaliskuuta 1999 annetun maaseutuelinkeinojen rahoituslain
(329/1999) 12 §, 13 §:n edellä oleva luvun otsikko, 17 §:n 1 momentin 2 kohta sekä
18-20 §, 23, 36, 41 ja 67 §:n edellä olevien lukujen otsikoiden numerointi ja 59 §,
muutetaan 1 §:n 2 momentin 5 kohta, 2 §, 3 §:n 1 momentin 1, 3, 4, 9 ja 10 kohta, 5 §:n
2 ja 4 momentti, 8-11 ja 13-16 §, 16 §:n edellä oleva luvun otsikko, 23 §:n 2 momentti,
25 §:n 2 momentti, 29 §:n 2 momentti, 32 §:n 1 momentti, 33 §, 36 §:n 4 momentti, 41 §,
42 §:n 2 momentti, 44 §:n 2 ja 3 momentti, 46 §:n 3 momentin 5 kohta, 55 §:n 3 ja 5 momentti, 64 §:n 2 ja 3 momentti, 65 §:n 1 momentin 4 ja 5 kohta, 67 §:n 1 momentti, 69 §:n
1 momentti ja 70 § sekä
lisätään 3 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi,
5 §:ään uusi 7 momentti sekä lakiin uusi 8 a § seuraavasti:
1§

Lain tavoitteet
Tämän lain mukaisissa toimenpiteissä on
kiinnitettävä erityistä huomiota:
5) toteutettavien toimenpiteiden taloudellisiin, sosiaalisiin ja sivistyksellisiin vaikutuksiin sekä tasa-arvo- ja työllisyysvaikutuksiin;
sekä
2§

Lain soveltamisala
Tätä lakia sovelletaan Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tuesta
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maaseudun kehittämiseen ja tiettyjen asetusten muuttamisesta ja kumoamisesta annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o
125711999, jäljempänä EY:n maaseudun kehittämisasetus, tarkoitettuihin toimenpiteisiin.
Lisäksi lakia sovelletaan Euroopan yhteisön
(EY) markkinajärjestelyasetusten perusteella
maksettaviin EU-osarahoitteisiin tukiin ja
kansallisiin täydentäviin maaseudun kehittämistoimenpiteisiin. Tämän lain tavoitteiden
saavuttamiseksi voidaan käyttää sekä kansallisia että Euroopan yhteisön rakennerahastoista tai Euroopan unionin (EU) muista varoista osaksi tai kokonaan rahoitettavia tukijärjestelmiä.
Maatalouden varhaiseläketuen osalta on
voimassa, mitä säädetään maatalousyrittäjien
luopumistuesta annetussa laissa (1293/1994).
Euroopan unionin osaksi rahoittamien pellon metsitystoimenpiteiden ja muiden kes-
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tävän metsätalouden rahoituksesta annetussa
laissa (1 094/1996) tarkoitettujen metsätaloustoimenpiteiden osalta on voimassa, mitä
säädetään mainitussa laissa ja kiinteistön
yhteisomistajien osallistumisesta metsätalouden rahoituslainsäädännössä tarkoitettuun
toimenpiteeseen
annetussa
laissa
(1349/1996) avustuksista, jollei tämän lain
7 §:n 1 ja 2 momentista, 8 tai 9 §:stä,
24 §:n 2 momentista, 51 §:stä tai 58 §:n 2
momentista muuta johdu. Lisäksi noudatetaan, mitä tämän lain 4 ja 8 a §:ssä, 11 §:n 1
ja 4 momentissa, 13 §:ssä, 23 §:n 1 momentissa, 41, 44, 45 ja 47 §:ssä, 55 §:n 1 ja 3
momentissa, 57 §:ssä, 64 §:n 1 ja 3 momentissa, 66 §:ssä, 69 §:n 1, 2 ja 4 momentissa
sekä 70, 74 ja 75 §:ssä säädetään.
Lisäksi on voimassa, mitä säädetään uusjakojen
tukemisesta
annetussa
laissa
(24/1981 ), yhdyskuntien vesihuoltotoimenpiteiden
avustamisesta annetussa laissa
(56/1980) ja peruskuivatustoiminnan tukemisesta annetussa laissa (947/1997).
Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoittamisesta on voimassa, mitä porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslaissa
( 1 ) säädetään. Tämän lain 11 §:ssä tarkoitettua luonnonhaittakorvausta ja ympäristötukea, 10 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettua tukea maaseutualueiden sopeutumisen ja kehittämisen edistämiseksi sekä
13 §:ssä tarkoitettua tukea yleisiin kehittämishankkeisiin voidaan kuitenkin myöntää
myös porotalouden ja luontaiselinkeinojen
rahoittamiseen.
Tämän lain 1-4, 6-10, 23, 41, 44-46,
49-56, 58, 63, 64, 67, 69, 74 ja 76 §:ää sovelletaan myös kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalan myöntämään EY:n maaseudun kehittämisasetuksen mukaiseen maataloustuotteiden jalostuksen ja markkinoinnin tukeen.
Tätä lakia ei sovelleta Euroopan yhteisön
yhteisen kalastuspolitiikan alaan kuuluvien
toimenpiteiden tukemiseen eikä niihin muihin toimenpiteisiin, joita rahoitetaan kalatalouden ohjauksen rahoitusvälineen kautta.
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yhteydessä muuta yritystoimintaa;
3) maataloudella peltoviljelyä, karjataloutta ja muuta eläinten pitoa, kasvihuonetuotantoa, puutarha- ja taimitarhaviljelyä, turkistarhausta, hevostaloutta, porotaloutta, mehiläistaloutta, ammattimaista metsästystä, marjastusta ja sienestystä taikka muuta Euroopan
yhteisön perustamissopimuksen liitteessä I
tarkoitettujen tuotteiden tuotantotoimintaa;
4) muulla yritystoiminnalla sellaista muuta
kuin 2 kohdassa tarkoitettua luonnon jatkuvaan tuottokykyyn perustuvaa yritystoimintaa sekä alkutuotannon yhteydessä harjoitettua muuta yritystoimintaa, joka työllistää
yrittäjän ja hänen perheenjäsenensä lisäksi
muita henkilöitä alkutuotanto mukaan luettuna enintään kolmea vuosityöpaikkaa vastaavasti;
9) yhtenäisellä ohjelma-asiakirjalla rakennerahastoja koskevista yleisistä säännöksistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o
1260/1999, jäljempänä rakennerahastojen
yleisasetus, 19 artiklassa tarkoitettua ohjelma-asiakirjaa, yhteisöaloiteohjelmalla rakennerahastojen yleisasetuksen 21 artiklassa
tarkoitettua ohjelma-asiakirjaa sekä maaseutuohjelmalla EY :n maaseudun kehittämisasetuksen 44 artiklassa tarkoitettua komission
hyväksymää maaseudun kehittämistä koskevaa ohjelma-asiakirjaa;
10) paikallisella toimintaryhmällä rekisteröityä yhdistystä, osuuskuntaa tai muuta yksityisoikeudellista yhteisöä, jonka pääasiallisena tarkoituksena on toteuttaa yhteisöaloiteohjelmaa tai vastaavaa EU-osarahoitteista
tai kansallista maaseudun kehittämisohjelmaa.
Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuun maaseutuyritykseen voidaan rinnastaa
sellainen yritys, joka toimii palvelujen tai
tuotteiden jalostus-, jakelu- tai myyntiketjun
osana, siten kuin valtioneuvoston asetuksella
tarkemmin säädetään.

5§

3§

Tuen saamisen yleiset edellytykset

Määritelmät
Tässä laissa tarkoitetaan:
1) maaseutuyrityksellä yritystä, joka harjoittaa maatilataloutta tai maatilatalouden

Tukea voidaan myöntää sellaiselle maaseutuyritykselle, jonka taloudellinen elinkelpoisuus voidaan osoittaa ja joka edistää maaseutuelinkeinojen toimintaedellytyksiä ja
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jonka tukemista voidaan pitää tämän lain
tavoitteet huomioon ottaen tarkoituksenmukaisena. Tukemisen tarkoituksenmukaisuutta
arvioitaessa on 10 §:n 1 momentin 1 ja 2
kohdassa ja 3 luvussa tarkoitettujen tukien
sekä 11 §:ssä tarkoitetun luonnonhaittakorvauksen osalta edellytettävä sitä, että tuen
saaja asuu maaseutuyrityksen sijaintipaikalla
tai sellaisella etäisyydellä siitä, että yritys
tulee asianmukaisesti hoidetuksi huomioon
ottaen
muun
muassa eläinsuojelulain
(247/1996) säännökset.
Maaseutuyrittäjän muusta ammatista kuin
tässä laissa tarkoitetun elinkeinotoiminnan
harjoittamisesta saarnat tulot eivät saa olla
valtioneuvoston asetuksella vahvistettavaa
määrää suuremmat.
Tässä laissa tarkoitettua tukea voidaan lain
muiden säännösten estämättä myöntää sellaiselle
maatalousyrittäjien
eläkelaissa
(467/1969) tarkoitetulla tavalla vakuutetulle
maaseutuyrittäjälle, joka harjoittaa maatilatalouden ohella sivutoimista sisävesikalastusta.

8§
Euroopan yhteisön rahoitus
Maa- ja metsätalousministeriö toimii
EMOTR:n tukiosaston osalta varoista vastaavana ministeriönä ja EMOTR:n ohjausosaston varoista myönnettävien varojen osalta
rakennerahastoja koskevista yleisistä säännöksistä annetussa neuvoston asetuksessa
(EY) N:o 1260/1999 tarkoitettuna maksuviranomaisena sekä antaa varoja myös muiden
ministeriöiden hallinnonaloille rahaston rahoittamien ohjelmien täytäntöönpanoa varten
riippumatta siitä, myönnetäänkö varat edellä
mainitusta rahastosta valtiolle vai valtion
edelleen välitettäväksi. Maa- ja metsätalousministeriö voi myös ottaa vastaan yhtenäisten ohjelma-asiakirjojen tai yhteisöaloiteohjelman toteuttamiseksi EY:n muiden rakennerahastojen varoja edellä mainitun asetuksen mukaiselta asianomaiselta maksuviranomaiselta käytettäväksi tämän lain mukaisiin tarkoituksiin. Maa- ja metsätalousministeriö huolehtii myös yhteisön maksuosuuden
hakemisesta, varojen tuloottamisesta sekä
muusta tilinpidosta ja varojen tilittämisestä
komissiolle. Samoin maa- ja metsätalousministeriölle kuuluu tarvittavien selvitysten
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antaminen ja edustaminen Euroopan yhteisön toimielimissä tässä laissa tarkoitettuja
asioita käsiteltäessä.
EU:n varat tulootetaan valtion talousarvion
kautta valtiovarastoon. Maatilatalouden kehittämisrahastosta myönnetyn osarahoituskelpoisen tuen EU:n rahoitusosuus osoitetaan
talousarviossa rahastoon.
EMOTR:n tukiosaston varoja hallinnoitaessa noudatetaan, mitä yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta annetussa neuvoston
asetuksessa (EY) N:o 1258/1999 ja sen nojalla annetuissa yhteisön säädöksissä ja määräyksissä maksajayksiköstä ja varojen hallinnainoista säädetään. Mitä Euroopan yhteisön
yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta annetussa laissa (1100/1994) ja sen
nojalla säädetään, noudatetaan soveltuvin
osin toimeenpantaessa tässä laissa tarkoitettuja tukijärjestelmiä.
8a§

Ohjelmatyö
Tavoiteohjelmien 1 ja 2 ohjelmatyössä
noudatetaan, mitä rakennerahastojen kansallisesta hallinnainoista erikseen säädetään.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan kuitenkin säätää tarkemmin maakunnan yhteistyöryhmän maaseutujaoston tehtävistä tämän
lain mukaisia toimenpiteitä toteutettaessa.
Maaseudun kehittämissuunnitelmien laatimisesta, toteuttamisesta ja seurannasta vastaa
maa- ja metsätalousministeriö. Jalostuksen ja
markkinoinnin tuen osalta kehittämissuunnitelma laaditaan yhteistyössä kauppaja teollisuusministeriön kanssa. Maaseutusuunnitelma tulee laatia yhteistyössä muiden aluehallintoviranomaisten kanssa sekä
alueella toimivien ohjelman toteuttamiseen
osallistuvien tahojen kanssa. Tavoitteen 1
ulkopuoliset alueelliset maaseudun kehittämissuunnitelmat on yhteensovitettava maakunnan yhteistyöryhmässä. Maaseutuohjelman muuttamisessa noudatetaan soveltuvin
osin, mitä maaseutuohjelman laatimisesta
säädetään.
Maaseudun yhteisöaloiteohjelmaa koskeva
suunnitelma laaditaan komission antamien
yhteisöaloitetta koskevien suuntaviivojen
mukaan. Suunnitelmien laatimisesta vastaa
maa- ja metsätalousministeriö. Suunnitelma
laaditaan paikallisten toimintaryhmien kehittämissuunnitelmien perusteella.
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EU-osarahoitteiset tuet
9 §

Yleistä
Myönnettäessä tukea Euroopan unionin
osaksi rahoittamiin maaseudun kehittämistoimenpiteisiin, jäljempänä EU-osarahoitteinen
tuki, noudatetaan tämän lain säännöksiä siltä
osin kuin .asiasta ei säädetä Euroopan yhteisön asetuksissa tai niiden nojalla annetuissa päätöksissä tai määräyksissä. Lakia sovelletaan sekä yhteisön että kansalliseen rahoitusosuuteen. Kansallinen rahoitusosuus voi
olla sekä valtion että muun julkisyhteisön
myöntämää tukea. Ohjelmiin ja suunnitelmiin voi sisältyä myös kokonaan kansallisista varoista rahoitettavia toimenpiteitä.
Tämän luvun mukaista tukea voidaan
myöntää, jos tuettava kehittämistoimenpide
on sisällytetty Euroopan yhteisön varoista
rahoitettavaan ohjelmaan ja toimenpide täyttää ohjelmassa tai maaseudun kehittämissuunnitelmassa sille asetetut edellytykset.
EY :n markkinajärjestelyasetusten perusteella
EU-osarahoitteisia tukia voidaan myöntää
myös ohjelmien ulkopuolella.
10 §
Maatilatalouden ja maaseudun
yritystoiminnan tukeminen
EY :n maaseudun kehittämisasetuksessa
tarkoitetuista tuista voidaan myöntää:
1) asetuksen 4-7, 30, 33 ja 45 artiklassa
tarkoitetulla tavalla tukea maaseutuyritysten
tuotannollisiin ja tuotantotoiminnan edellyttämiin ympäristön- ja työsuojelullisiin investointeihin ja investointihankkeiden suunnittelukustannuksiin;
2) asetuksen 8 artiklassa tarkoitetulla tavalla nuorten viljelijöiden aloitustukea;
3) asetuksen 9, 33 ja 45 artiklassa tarkoitetulla tavalla tukea ammatilliseen lisä- ja täydennyskoulutukseen;
4) asetuksen 25-28 ja 30 artiklassa tarkoitetulla tavalla tukea maa- ja metsätaloustuotteiden jalostuksen ja kaupan pitämisen
edellytysten parantamiseen;
5) asetuksen 29, 32, 33 ja 45 artiklassa
tarkoitetulla tavalla tukea maaseutualueiden
sopeuttamisen ja kehittämisen edistämiseksi
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muihin kuin edellä 1-4 kohdassa tarkoitettuihin toimenpiteisiin.
Edellä 1 momentissa säädettyjen tukien
lisäksi EU-osarahoitteista tukea voidaan
myöntää tuottajaorganisaatioiden ja -ryhmittymien toiminnan tukemiseen.
Sen lisäksi, mitä edellä tässä pykälässä
säädetään, EU -osarahoitteista tukea voidaan
myöntää yhteisöaloiteohjelman mukaisten
yrityshankkeiden rahoittamiseen.
Edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu
tuki, joka kohdistuu kiinteistön tai sen osan
hankintaan, myönnetään tuen enimmäismäärää lukuun ottamatta muuten samoin ehdoin
kuin tämän lain perusteella kiinteistön tai
sen osan hankkimista varten myönnettävä
laina. Tässä momentissa tarkoitettuun tukeen
sovelletaan,
mitä
varainsiirtoverolain
(931/1996) 14 §:ssä säädetään kiinteistön tai
sen osan hankkimista varten myönnettävästä
lainasta.
11§

Luonnonhaittakorvaus, ympäristötuki ja
pellonmetsityksen tukeminen
Maatilatalouden harjoittajalle ja muulle
tukeen oikeutetulle voidaan myöntää EY:n
maaseudun kehittämisasetuksen:
1) 14 artiklassa tarkoitettua luonnonhaittakorvausta ja 16 artiklassa tarkoitettua ympäristörajoitteisille alueille myönnettävää korvausta;
2) 22 artiklassa tarkoitettua maatalouden
ympäristötukea; sekä
3) 30 ja 31 artiklassa tarkoitettua tukea
pellon metsitykseen.
Pellonmetsitykseen liittyvän varsinaisen
metsitystoimenpiteen osalta tukeen oikeutetuista säädetään kestävän metsätalouden rahoituksesta annetussa laissa.
Luonnonhaittakorvausta ja ympäristörajoitteisille alueille myönnettävää korvausta koskevan tukijärjestelmän täytäntöönpanosta
vastaa maa- ja metsätalousministeriö. Luonnonhaittakorvauksen ja ympäristöraj oitteisille
alueille myönnettävän korvauksen enimmäismääristä ja muista yleisistä ehdoista säädetään valtioneuvoston asetuksella. Ennen asetuksen antamista on kuultava ympäristöministeriötä. Maa- ja metsätalousministeriön
asetuksella annetaan tarkemmat säännökset
luonnonhaittakorvausta ja ympäristörajoitteisille alueille myönnettävää korvausta koskevan tukijärjestelmän toimeenpanosta.
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ympäristötukijärjestelmän
täytäntöönpanosta vastaa maa- ja metsätalousministeriö.
Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee maatalouden ympäristötukijärjestelmän ja sen toimeenpanon yhteistyössä ympäristöministeriön kanssa. Maatalouden ympäristötukien yleisistä ehdoista
ja enimmäismääristä säädetään valtioneuvosja
metsätaton
asetuksella.
Maalousministeriö antaa tarkemmat säännökset
maatalouden ympäristötukijärjestelmän toimeenpanosta kuultuaan ympäristöministeriötä.
Pellonmetsitystä koskevan järjestelmän
täytäntöönpanosta vastaa maa- ja metsätalousministeriö. Siitä, millä edellytyksillä pelto hyväksytään metsitettäväksi sekä pellon
metsitykseen liittyvän metsityksen hoitopalkkion ja tulonmenetyskorvauksen enimmäismääristä sekä yleisistä ehdoista säädetään
valtioneuvoston asetuksella. Maa- ja metsätalousministeriö antaa tarvittaessa asetuksella
tarkemmat säännökset tukijärjestelmän täytäntöönpanosta kuultuaan ympäristöministeriötä.
13§

Yleiset kehittämishankkeet
Muuhun kuin maaseutuyritysten 10 §:n 1
momentissa tarkoitettuun kehittämiseen voidaan myöntää EY:n maaseudun kehittämisasetuksen 29, 32, 33 ja 45 artiklan nojalla tukea siten kuin valtioneuvoston asetuksella säädetään.
Edellä 1 momentissa samoin kuin 10 §:n 1
momentin 5 kohdassa tarkoitettua tukea voidaan osoittaa myös sellaisiin valtion, kunnan
tai kuntayhtymän hankkeisiin, joissa hankkeen kohde jää julkisyhteisön omistukseen
eikä kustannusten periminen muilta hyödynsaajilta hankkeen luonteen, kustannusten
suuruuden tai hyödyn ja kustannusten vaikean kohdentamisen vuoksi ole tarkoituksenmukaista. Tällaisissa hankkeissa tuki voi
kattaa kustannukset kokonaankin.
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vänä on arvioida ne hankkeet, joiden perusteella yhteisöohjelmaa toteutetaan. Paikallinen toimintaryhmä antaa lausunnon avustettavista hankkeista työvoima- ja elinkeinokeskukselle. Työvoima- ja elinkeinokeskus
päättää avustuksen myöntämisestä toimintaryhmän lausunnon perusteella. Työvoimaja elinkeinokeskus voi poiketa paikallisen
toimintaryhmän lausunnosta vain erittäin perustellusta syystä.
Paikallisen toimintaryhmän hallituksen
jäsenten esteellisyydestä on voimassa, mitä
hallintomenettelylain (59811982) 19 §:ssä
säädetään.
Tarkemmat säännökset 1 momentissa mainituista tehtävistä ja muista paikallisen toimintaryhmän tehtävistä sekä paikallisten toimintaryhmien kokoonpanosta ja hyväksymisestä antaa valtioneuvosto.
15 §

Vesivarahankkeet
Sen lisäksi, mitä yhdyskuntien vesihuoltotoimenpiteiden avustamisesta annetussa laissa säädetään, vesihuoltotoimenpiteitä voidaan tukea myös toteuttamalla hanke kokonaan tai osaksi valtion työnä. Vesistötoimenpiteitä voidaan tukea toteuttamalla hanke
valtion työnä tai myöntämällä sen toteuttamiseen avustusta. Valmistunut valtion työ
saadaan sopia luovutettavaksi kunnalle tai
muulle yhteistyöosapuolelle. Tällöin on sovittava myös niistä ehdoista, joita työn vastaanottajan on luovutuksen jälkeen noudatettava.
Vesivarahankkeita voidaan tukea valtion
talousarviossa osoitettujen määrärahojen
puitteissa. Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin tuen edellytyksistä ja
tuen enimmäismäärästä.
3 luku

Kansallisesti rahoitettavat tuet
16 §
14 §

Yleistä
Paikalliset toimintaryhmät
Paikallinen toimintaryhmä osallistuu yhteisöaloiteohjelman laatimiseen ja sen tehtä-

Edellä 2 luvussa tarkoitettuja tukia voidaan
tarvittaessa myöntää myös kokonaan kansallisista varoista. Tukea voidaan myöntää
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1 §:ssä mainittujen tavoitteiden toteuttamiseksi myös kansallisiin ohjelmiin, kehittämistoimenpiteisiin ja hankkeisiin.

4 luku
Rahoitusjärjestelmät
23 §

Toiminnan rahoitus ja tukimuodot
Tämän lain mukainen rahoitustuki voidaan
myöntää avustuksena, valtionlainojen korkoetuutena, korkovapautena, lyhennysten
vapaavuosina, luottolaitoksen varoista myönnettyjen lainojen korkotukena, 24 §:ssä tarkoitettuna vapautuksena velvollisuudesta
hankkia lainalle vakuus samoin kuin
32 §:ssä tarkoitettuna valtiontakaukseen ja 5
luvussa tarkoitettuna velkajärjestelyihin liittyvänä tukena. Tämän lain 15 §:ssä tarkoitettu tuki voidaan myöntää myös jättämällä
valtion ensin maksaman hankkeen kustannukset osaksi tai kokonaan perimättä hankkeen muilta osakkailta tai hyödynsaajilta.

25 §

Valtionlainan korko
Valtionlainan kokonaiskorko on viitekoron
ja siihen lisättävän kiinteän prosenttiyksikkömäärän summa. Lainansaajan on maksettava
lainasta kyseistä korkoa viisi prosenttiyksikköä alempaa korkoa, kuitenkin vähintään
kahden prosentin vuotuista korkoa. Korkoetuuden loputtua lainan saajan on maksettava lainasta kokonaiskoron suuruista korkoa. Viitekoroista, viitekorkoon lisättävästä
kiinteästä prosenttiyksikkömäärästä, korkoetuuteen ja korkovapauteen sisältyvän
tuen laskemisesta, vapaavuosien ja korkovapauden enimmäismääristä samoin kuin tarvittaessa lainaan liittyvän tuen enimmäismääristä säädetään valtioneuvoston asetuksella.
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29 §

Korkotukilainojen korko
Lainasta maksettavan korkotuen suuruus
on neljä prosenttiyksikköä. Lainansaajan on
kuitenkin maksettava lainasta vähintään kahden prosentin vuotuista korkoa. Korkotuen
loputtua lainansaajan on maksettava lainasta
kokonaiskoron suuruista korkoa. Korkotukea
maksetaan myös yrityssaneerausta ja yksityishenkilön velkajärjestelyä koskevan hakemuksen vireillä ollessa. Korkotukea ei makseta niiden lisäkustannusten osalta, jotka aiheutuvat ulkomaan valuutan määräisen luoton valuuttakurssin muutoksesta.

32 §

Valtiontakaus
Maa- ja metsätalousministeriö tai työvoima- ja elinkeinokeskus maa- ja metsätalousministeriön valtuuttamana voi valtion puolesta antaa takauksen maaseutuyritykselle ja
muulle tämän lain mukaan tukikelpoiselle
yhteisölle käyttöomaisuutta ja käyttöpääomaa varten myönnettyjen normaaliehtoisten
sekä korkotukilainojen pääoman, koron ja
luottoehtojen mukaisten muiden maksusuoritusten vakuudeksi. Takausluottojen pääomaa
saa samanaikaisesti olla takaisin maksamatta
enintään 500 miljoonan markan määrä. Maaja metsätalousministeriön päätöksellä säädetään, milloin takaukseen sisältyy tukea ja
miten sen määrä lasketaan. Lainansaajan on
maksettava valtiontakauksesta maatilatalouden kehittämisrahastoon tuloutettava takausmaksu. Luottolaitos huolehtii maksun tilittämisestä valtiolle. Maksun suuruudesta ja sen
perimisestä säädetään valtioneuvoston asetuksella. Maa- ja metsätalousministeriö voi
säätää asetuksella tarkempia määräyksiä menettelystä takausmaksua perittäessä.
33 §

Takauksen ehdot
Sen lisäksi, mitä edellä tässä laissa säädetään, valtiontakaukseen sovelletaan, mitä ta-
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kauksesta ja vierasvelkapanttauksesta annetussa laissa (36111999) säädetään takauksesta.
Tämän lain nojalla annettuun takaukseen
ei sovelleta, mitä määräajasta velkomisasioissa sekä julkisesta haasteesta velkojille annetussa asetuksessa. (3211868) säädetään takauksen vanhentumisesta.
5 luku
Velkajärjestelyt

36 §
Valtionlainojen ja valtion
myyntihintasaamisten vapaaehtoinen
velkajärjestely
Vapaaehtoisessa velkajärjestelyssä voidaan
pidentää valtionlainojen ja valtion myyntihintasaamisten takaisinmaksuaikaa, alentaa
korkoa sekä myöntää lyhennysten ja korkojen suorittamisessa maksuvapautusta tai lykkäystä siten kuin valtioneuvoston asetuksella
tarkemmin säädetään. Laina-aikaa voidaan
erittäin painavasta syystä pidentää yli 30 §:n
1 momentissa säädetyn laina-ajan.
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asianomaisen ministeriön välillä. Maa- ja
metsätalousministeriö voi asetuksella antaa
valvontaan liittyviä asiantuntijatehtäviä myös
muille elimille.
Edellä 11 §:n 1, 3 ja 4 momentissa tarkoitettujen tukien hallinnoinnissa ja valvonnassa
on soveltuvin osin noudatettava, mitä yhteisön tukijärjestelmiä koskevasta yhdennetystä hallinto- ja valvontajärjestelmästä annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o
3508/92 ja sen nojalla annetussa komission
asetuksessa (ETY) N:o 3887/92 sekä Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan
toimeenpanosta annetussa laissa säädetään.
Edellä sanottua ei kuitenkaan sovelleta tukiin, jotka myönnetään pellon metsitykseen
liittyviin varsinaisiin metsitystoimenpiteisiin
ja muihin kestävän metsätalouden rahoituksesta annetussa laissa tarkoitettuihin metsätaloustoimenpiteisiin.
Valtioneuvosto säätää tarkemmin asetuksella muulle yritykselle kuin varsinaista
maatilataloutta harjoittavalle
maatilalle
myönnettävän valtiontuen kertymän valvonnasta.
42 §

Rakentamisen valvonta
6luku
Erinäiset säännökset

41 §

Valvonta
Maa- ja metsätalousministeriön velvollisuutena on järjestää varojen käytön valvonta
siten, että tarvittavien varojen käyttö- ja seurantatietojen avulla todetaan, ovatko tuen
myöntämisen ja maksamisen edellytykset
olleet olemassa sekä onko tuen myöntämisen
ja maksamisen ehtoja noudatettu. Kauppa- ja
teollisuusministeriöllä on kuitenkin ensisijainen vastuu jalostuksen ja markkinoinnin
tuen käyttöä koskevasta valvonnasta ja tarkastuksesta.
Maa- ja metsätalousministeriö voi asetuksella säätää, että valvonnassa käytetään apuna työvoima- ja elinkeinokeskuksia tai muun
hallinnonalan viranomaisia edellyttäen, että
tehtävistä ja niiden laajuudesta sovitaan erikseen maa- ja metsätalousministeriön ja

Tarkastukset suoritetaan rakennuttajan kustannuksella siten kuin tarkastuksista säädetään
maankäyttöja
rakennuslaissa
(13211999) tai sen nojalla annetuissa säännöksissä. Tarkastuksen voi tämän lain mukaista valvontaa varten suorittaa myös työvoima- ja elinkeinokeskuksen hyväksymä
pätevä henkilö.

44 §
Tarkastusoikeus
Tuen saaja on velvollinen korvauksetta
esittämään tarkastuksia suorittaville kaikki
tarvittavat tili- ja muut asiakirjat, joilla tarkoitetaan myös automaattisen tietojen käsittelyn avulla tai muulla vastaavalla tavalla
luotua tai säilytettyä vastaavaa aineistoa,
sekä muutoinkin avustamaan tarkastuksessa.
Edellä mainituilla henkilöillä on oikeus tar-
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kastaa valvontatehtävän edellyttämässä laajuudessa tuen saajan kotieläinrakennukset,
viljelmät, tuotanto- ja jalostuslaitokset, varastot, myynti- ja markkinointitilat sekä
muut tuen myöntämisen ja maksamisen edellytyksenä olevat olosuhteet. Tarkastus voi
koskea sekä varsinaista tuen saajaa että tuen
välittäjää. Tarkastusta ei kuitenkaan saa suorittaa kotirauhan piiriin kuuluvissa tiloissa.
V aitioneuvoston asetuksella voidaan tarvittaessa antaa tarkempia säännöksiä tarkastuksen teknisestä suorittamisesta.

46 §

Tuen ja valtionlainan takaisinperiminen
tuen saajalta
Tuen ja valtionlainan maksaminen voidaan
lakkauttaa 1 momentissa säädetyn lisäksi ja
ne voidaan määrätä osaksi tai kokonaan heti
takaisin maksettavaksi, jos:
5) maatilataloutta tai yritystoimintaa harjoittavan tukea saaneen avoimen yhtiön,
kommandiittiyhtiön, osuuskunnan tai osakeyhtiön omistussuhteet muuttuvat muun
kuin perintöoikeudellisen saannon kautta
siten, että yritystä ei voida enää tämän lain
säännösten mukaan pitää tukemiskelpoisena;

55§

Viranomaiset
Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää, kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalaan kuuluvien asioiden osalta sen esityksestä, että tämän lain mukaisissa tehtävissä käytetään apuna lääninhallituksia, alueellisia ympäristökeskuksia, metsäkeskuksia
sekä muitakin kunnan viranomaisia kuin
maatalousviranomaisia samoin kuin Finnvera
Oyj:tä ja alan neuvontajärjestöjä;
Edellä 2 luvussa tarkoitetun ohjelman tai
hankkeen toimeenpano voidaan antaa kunnan,
kuntayhtymän
tai
muun
oikeustoimikelpoisen alueellisen toimielimen
tehtäväksi siten kuin valtioneuvoston ase-
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tuksella tarkemmin säädetään. Alueellinen
toimielin vastaa valtiolle ohjelman tai hankkeen toteuttamisesta sekä sitä varten myönnettyjen varojen käytöstä.

64 §

Tarkemmat säännökset
Maa- ja metsätalousministeriö säätää lakia
ja valtioneuvoston asetusta tarkemmat asetukset tuettavien toimenpiteiden hyväksyttävistä kustannuksista, tuettavien kokonaisinvestointien enimmäismääristä, hankkeen ja
toimenpiteen toteuttamisajasta, tuen siirtämisestä sekä tarvittavien maksuvalmius-, kannattavuus- ja muiden laskelmien, maaseutuyritysten kehittämissuunnitelmien ja velkajärjestelysopimusten laatimistavasta. Maa- ja
metsätalousministeriö vahvistaa niin ikään
kauppa- ja velkakirjakaavat, hakemus-, sopimus- ja päätöskaavat sekä määrää hakiJan
omakustannusosuuden velkajärjestelysuunnitelmasta ja säätää asetuksella määräykset
kustannusten korvaamiseen liittyvistä menettelytavoista.
Maa- ja metsätalousministeriö voi säätää
asetuksella myös tarkemmin tuen ja lainan
hakemis-, myöntämis- ja maksamismenettelystä sekä lainojen ja tukien hoitoon liittyvien tallennus-, seuranta- ja valvontajärjestelmien teknisistä yksityiskohdista. Edellä
mainituista seikoista voi myös kauppa- ja
teollisuusministeriö säätää asetuksella tarkempia määräyksiä siltä osin kuin on kysymys sen hallinnonalalle kuuluvasta jalostuksen ja markkinoinnin tuesta.

65 §

Maatilatalouden kehittämisrahaston varojen
käyttö
Maatilatalouden kehittämisrahaston varoja
voidaan sen lisäksi, mitä niiden käyttämisestä on edellä säädetty, käyttää:
4) tämän lain 10 §:n 1 ja 2 momentin
mukaisiin avustuksiin ja valtionlainoihin ja

EV 129/1999 vp vastaaviin 16 §:ssä tarkoitettuihin avustuksiin ja valtionlainoihin;
5) erityisestä syystä tämän lain 10 §:n 1
momentin 5 kohdassa tarkoitettuihin Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston osarahoittamiin avustuksiin ja valtionlainoihin,
13 §:ssä tarkoitettuihin avustuksiin sekä 16,
17, 21 ja 22 §:ssä tarkoitettuihin avustuksiin
ja valtionlainoihin;
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69 §
Aikaisemman lainsäädännön soveltaminen
Tämän lain voimaan tullessa maaseutuelinkeinolain ja maa- ja metsätalouden rakennepoliittisista toimenpiteistä annetun lain nojalla vireillä olevat asiat voidaan, siten kuin
valtioneuvoston asetuksella tarkemmin säädetään, käsitellä loppuun mainittujen lakien
mukaisesti ja rahoittaa kansallisin varoin.

70 §
7 luku

Aikaisemman lainsäädännön mukaiset
ohjelmaperusteiset tuet

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset
67 §

Voimaantulo
Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana. Jos Euroopan yhteisön elinten päätökset ohjelmista ja valtion
tuista annetaan eri ajankohtina, laki voidaan
vastaaviita osin panna asetuksella voimaan
eri ajankohtina.
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Maa- ja metsätalouden rakennepoliittisista
toimenpiteistä annetun lain 4, 7 ja 8 luvussa
tarkoitettujen EU-osarahoitteisten ohjelmaperusteisten avustusten maksamisessa, valvonnassa ja muissa menettelyissä noudatetaan
ohjelmakauden loppuun asti tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä ja
määräyksiä, jollei Euroopan yhteisön säännöksistä muuta johdu.
Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.

