Valtioneuvoston asetus
turpeen noston siirtymäkauden tuesta vuonna 2022

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtionavustuslain (688/2001) 8 §:n nojalla:
1§
Soveltamisala
Tässä asetuksessa säädetään valtion talousarvion rajoissa valtion varoista myönnettävästä valtionavustuslain 5 §:n 2 momentin mukaisesta avustuksesta turpeen noston päättämiseen liittyvänä siirtymäaikana vuonna 2022.
2§
Valtionapuviranomainen
Valtionapuviranomainen tässä asetuksessa tarkoitetussa valtionavustuksessa on Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.
3§
Tuen soveltuvuus Euroopan unionin sisämarkkinoille
Tuki myönnetään Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annetussa komission asetuksessa (EU) N:o 1407/2013
tarkoitettuna vähämerkityksisenä tukena.
4§
Tuen saaja
Tuki myönnetään Tilastokeskuksen toimialaluokituksen (TOL2008) mukaiselle turpeen nostoa (08920) harjoittavalle yritykselle sekä turpeen nostoa palvelevaa toimintaa (09900) harjoittavalle yritykselle.
5§
Siirtymäkausi
Tukea maksetaan siirtymäkaudelta, joka alkaa 1 päivänä toukokuuta ja päättyy 30 päivänä
syyskuuta 2022.

6§
Hyväksyttävät kustannukset siirtymäkaudelta
Tukea myönnetään seuraaviin laskennallisiin kustannuksiin siirtymäkaudelta:
1) yrittäjän laskennalliset palkkakustannukset, joiden määrä on 4 000 euroa kuukaudessa;
2) yrityksen kokoaikaisten työntekijöiden palkkakustannukset, joiden määrä on 3 000 euroa
kuukaudessa työntekijältä, kuitenkin enintään neljän työntekijän osalta;
3) yrityksen kokoaikaisten vuokratyöntekijöiden palkkakustannukset, joiden määrä on enintään 2 500 euroa kuukaudessa työntekijältä, kuitenkin enintään neljän vuokratyöntekijän osalta.
7§
Tuen myöntämisen edellytykset
Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että tukea hakeva yritys on ollut merkittynä yritys- ja
yhteisötietolaissa (244/2001) tarkoitettuun yritys- ja yhteisötietojärjestelmään viimeistään 31
päivänä joulukuuta 2019 ja on edelleen merkittynä mainittuun rekisteriin.
Lisäksi edellytyksenä on, että tukea hakeva yritys toimittaa tukihakemuksen yhteydessä valtionapuviranomaiselle kustannusarvion siirtymäkaudelta korvattavista kustannuksista sekä ilmoituksen turpeen noston tai sitä avustavan toiminnan lopettamisesta vuoden 2022 loppuun
mennessä.
8§
Tuen hakeminen ja tukipäätös
Tukea haetaan sähköisesti siihen tarkoitetussa verkkopalvelussa. Tukea on haettava viimeistään 29 päivänä huhtikuuta 2022. Valtionapuviranomainen tekee päätöksen tuen myöntämisestä.
9§
Ennakon maksaminen
Ennakkoa voidaan maksaa enintään 30 prosenttia 7 §:n 2 momentin mukaisessa kustannusarviossa arvioiduista kustannuksista. Ennakko maksetaan tuen 8 §:n mukaisen myöntöpäätöksen
yhteydessä.
10 §
Tuen maksamisen hakeminen
Tuen maksamista haetaan sähköisesti siihen tarkoitetussa verkkopalvelussa. Tuen maksamista
on haettava viimeistään 31 päivänä lokakuuta 2022. Tuesta vähennetään 9 §:n mukainen ennakko.
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11 §
Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2022 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta
2022. Keskeneräiset tukien käsittelyyn liittyvät viranomaistoimet voidaan saattaa päätökseen
asetuksen voimassaolon päättymisen jälkeen.

Helsingissä x.x.20xx

Elinkeinoministeri Mika Lintilä

N.N.
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