Valtioneuvoston asetus
perinnebiotooppien kunnostuksen ja hoidon tuesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtion talousarviosta annetun lain
(423/1988) 7 c §:n ja luonnonsuojelulain xxx nojalla, sellaisena kuin niistä ovat 7 c § laissa
689/2001 laissa ja [täydentyy]:
1§
Soveltamisala ja tavoite
Tätä asetusta sovelletaan perinnebiotooppien kunnostukseen ja hoitoon myönnettävään tukeen.
Tavoitteena on kunnostus- ja hoitotoimin edistää perinnebiotoopeille luonteenomaisen kasvillisuuden, kasviston ja eläinlajiston ekologista tilaa sekä turvata ja kohentaa perinnebiotooppien
maisemallisia arvoja.
2§
Euroopan unionin lainsäädännön soveltaminen
Myönnettäessä tämän asetuksen nojalla tukea sovelletaan tiettyjen maa- ja metsätalousalan ja
maaseutualueiden tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi Euroopan unionin
toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti annetun komission asetuksen
(EU) N:o 702/2014 (EU:n maatalouden ryhmäpoikkeusasetus) I ja II lukua sekä 14 artiklaa.
3§
Perinnebiotoopin määritelmä
Tässä asetuksessa tarkoitetut perinnebiotoopit ovat perinteisen karjatalouden niitto- ja laidunkäytäntöjen muovaamia luontotyyppejä, joille on kehittynyt niille ominainen, monimuotoinen
eliölajisto.
4§
Tuettava toiminta
Tuettavaa toimintaa ovat perinnebiotooppien tarvittava kunnostaminen ja niiden hoidon edellyttämät toimenpiteet.
5§
Tukihakemuksen sisältövaatimukset
Tukihakemuksen on sisällettävä seuraavat tiedot:
1) hakijan nimi ja yrityksen osalta sen koko;
2) hankkeen tai toiminnan alkamispäivä ja sen suunniteltu kesto;
3) hankkeen tai toiminnan toteutuspaikka ja alueen pinta-ala sekä aluetta koskeva kartta;
4) muun julkisen rahoituksen muoto ja määrä;

5) kuvaus alueen luonnosta;
6) perinnebiotoopin kunnostus- ja hoitosuunnitelma, jossa kuvataan yksilöidyt hoito- ja muut
toimenpiteet ja niiden toteutusaikataulu, sekä arvio siitä, miten toimenpiteet edistävät luonnon
monimuotoisuuden suojelun tavoitteiden saavuttamista;
7) kunnostuksen tai hoidon toteuttamiseen mahdollisesti osallistuvat muut tahot, toteutus- ja
rahoitusvastuut sekä mahdolliset sopimusjärjestelyt;
8) muut olennaiset perinnebiotoopin kunnostus- ja hoitotoimien toteuttamiseen liittyvät seikat.
Jos tukea haetaan vuokramaalle, hakemuksen on sisällettävä maanomistajan suostumus toimenpiteiden toteuttamiseen ja selvitys siitä, ettei maanvuokrasopimus estä toimenpiteiden toteuttamista.
Mikäli tukea on tarkoitus myöntää maanomistajan suostumuksen nojalla, on elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen varmistettava, että sillä on 1 momentissa tarkoitetut tiedot.
6§
Tuen myöntämisen edellytykset ja rajoitukset
Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että perinnebiotoopin luontoarvot on riittävällä tavalla
selvitetty, maanomistaja on antanut toimenpiteisiin suostumuksen, ja että kunnostus ja hoitosuunnitelmassa esitettyjen toimien arvioidaan parantavan perinnebiotoopin ekologista tilaa.
Tukea ei voida myöntää, jos alueella ei ole osoitettu olevan perinnebiotoopille luonteenomaisia
piirteitä tai alue ei ole sellaiseksi kunnostettavissa. Tukea ei myöskään voida myöntää samoihin
toimiin, jotka on osoitettu alueella voimassa ympäristökorvausta koskevan valtioneuvoston asetuksen (235/2015) mukaisessa ympäristösopimuksessa maatalousluonnon monimuotoisuuden
ja maiseman hoidosta tai toimenpiteeseen on myönnetty ei-tuotannollisia investointeja koskevan valtioneuvoston asetuksen (238/2015) mukaista korvausta taikka jotain muuta EU:n yhteisen maatalouspolitiikan mukaista tukea alueen kunnostukseen ja hoitoon.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ei saa myöntää tukea sellaiselle vaikeuksissa olevalle
yritykselle, jota tarkoitetaan suuntaviivoista valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen annetussa komission tiedonannossa (2014/C 249/01).
Tukea ei saa myöntää eikä myönnettyä tukea antaa, jos tuen hakija ei ole noudattanut eräiden
valtion tukea koskevien Euroopan yhteisöjen säännösten soveltamisesta annetun lain
(300/2001) 1 §:ssä tarkoitettua tuen takaisinperintäpäätöstä.
7§
Tuen laskentaperuste ja määrä
Kunnostus- ja hoitotoimien arvo määrittyy siihen liittyvien tavaroiden ja palveluiden hinnan
perusteella. Tuki voi sisältää arvonlisäveron, vaikka tuen saaja ei voi vähentää sitä omassa verotuksessaan.
Myönteisen tukipäätöksen on sisällettävä tuen euromääräinen enimmäismäärä. Tuen laskemisessa käytettävät luvut on ilmaistava siten kuin EU:n maatalouden ryhmäpoikkeusasetuksen 7
artiklan kohdissa 1-4 ja 6 kohdissa säädetään.
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8§
Kirjanpito
Tuen saajan on pidettävä hankkeesta kirjanpitolain (1336/1997) mukaista kirjanpitoa erillisellä
kustannuspaikalla tai muulla tavalla siten, että tuen käytön valvonta on vaikeudetta mahdollista.
Tuen saajan on säilytettävä kaikki tuettavan hankkeen toteuttamiseen liittyvät tositteet kirjanpitolain mukaisesti.
9§
Raportointi ja säilytysvelvollisuus
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on pyydettäessä toimitettava maa- ja metsätalousministeriölle Euroopan unionin maatalouden ryhmäpoikkeusasetuksen 12 artiklassa tarkoitetut
tiedot.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on säilytettävä tukemiseen liittyvä Euroopan unionin maatalouden ryhmäpoikkeusasetuksen 13 artiklassa tarkoitettu asiakirja-aineisto kymmenen
vuoden ajan.
10 §
Voimaatulo
Tämä asetus tulee voimaan XX päivänä XXkuuta 202X ja on voimassa XX päivään XXkuuta
202x.
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