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Valtioneuvoston asetus
turvetuotantokoneiden romutustuesta vuosina 2022-2023

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtionavustuslain (688/2001) 8 §:n nojalla:
1§
Soveltamisala
Tässä asetuksessa säädetään valtion talousarvion rajoissa valtion varoista myönnettävästä valtionavustuslain 5 §:n 3 momentin mukaisesta erityisavustuksesta turvekoneiden romuttamiseen.
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 yrityksille.
5§
Tuen myöntämisen edellytykset
Romutustuen myöntämisen edellytyksenä on, että tuen hakija on merkittynä yritys- ja yhteisötietolaissa (244/2001) tarkoitettuun yritys- ja yhteisötietojärjestelmään ennen vuotta 2020 ja,
että tuen hakija esittää 9 §:n mukaisen romutustodistuksen.
Tukea myönnetään ainoastaan ennen vuotta 2020 hankituille turvekoneille. Tukea ei kuitenkaan myönnetä tuen hakemisesta laskettuna yli 15 vuotta sitten hankitulle turvekoneelle.

Tuki myönnetään samasta romutetusta koneesta ainoastaan kerran.
Tuen myöntämisen edellytyksenä on lisäksi se, että valtion talousarviossa avustuksen maksamista varten varattua määrärahaa on käytettävissä.
6§
Tukikelpoiset turvetuotantokoneet
Tukea myönnetään seuraaville romutetuille jyrsinturpeen nostamiseen tai jyrsinturpeen nostamiseksi turvesuon muokkaamiseen suunnitelluille koneille:
1) keruu- ja imuvaunut;
2) jyrsimet;
3) kääntäjät;
4) karheajat;
5) tasausruuvit.
Tukea ei kuitenkaan myönnetä romutetuille palaturvekoneille.
7§
Tuen määrä
Valtionapuviranomainen laskee turvekoneen romutustuen seuraavalla kaavalla: tuen määrä =
tukiprosentti* koneen hankintahinta
Edellä 1 momentissa tarkoitettu tukiprosentti on:
1) 80 prosenttia, jos kone on hankittu alle 5 vuotta sitten tuen hakemisajankohdasta:
2) 60 prosenttia, jos kone on hankittu vähintään 5 vuotta mutta alle 10 vuotta sitten tuen
hakemisajankohdasta;
3) 30 prosenttia, jos kone on hankittu vähintään 10 vuotta mutta alle 15 vuotta sitten tuen
hakemisajankohdasta.
8§
Tuen hakeminen
Tukea haetaan sähköisesti siihen tarkoitetussa verkkopalvelussa. Tuen hakijan on esitettävä
asian ratkaisemiseksi tarvittavat tiedot ja selvitykset.
Hakemuksen ja sen liitteistä tulee ilmetä ainakin seuraavat tiedot:
1) hakijan virallinen nimi, yhteystiedot, kotipaikka, yrityksen toimiala sekä yritys- ja yhteisötunnus;
2) 6 §:ssä tarkoitetun romutetun koneen valmistenumero, malli, merkki ja muut tarpeelliset
yksilöintitiedot;
3) selvitys koneen hankintahinnasta ja -vuodesta;
4) 9 §:ssä tarkoitettu romutustodistus;
5) selvitys muista myönnetyistä vähämerkityksellisistä tuista kuluvalta ja kahdelta edeltävältä verovuodelta;
6) muut tiedot, joita valtionapuviranomainen hakuohjeistuksessa edellyttää ilmoitettavaksi.
9§
2

Romutustodistus
Tuen hakijan on pyydettävä romutuksen yhteydessä romutustodistus osoitukseksi koneenromuttamisesta. Valtionapuviranomainen vahvistaa romutustodistuslomakkeen.
Romutustodistuksessa tulee olla vähintään seuraavat tiedot:
1) romutusyrityksen nimi, y-tunnus ja yhteystiedot;
2) romutetun koneen yksilöintitiedot;
3) koneen omistajan tiedot;
4) romutuspisteen allekirjoitus, päivämäärä, nimenselvennys ja mahdollinen leima.
10 §
Tuen myöntäminen ja maksaminen
Valtionapuviranomainen päättää tuen myöntämisestä. Tuki maksetaan tuen saajalle yhdessä
erässä tukipäätöksen yhteydessä.
11 §
Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta
2023.
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