
Valtioneuvoston asetus

kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
muutetaan kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 

(594/2015) 2, 22 ja 24 §, sellaisina kuin niistä ovat 22 ja 24 § osaksi asetuksessa 263/2016, 
seuraavasti:

2 §

Pääasiallinen maatila- tai metsätalouden harjoittaminen

Yhteisön katsotaan harjoittavan pääasiallisesti maatila- tai metsätaloutta, kun liikevaihdosta 
ja tasearvosta yli puolet on muodostunut maatila- tai metsätaloudesta tuen hakemista välittö-
mästi edeltävällä päättyneellä tilikaudella.

Maatila- tai metsätalouden harjoittamisen katsotaan muodostavan pääosan säätiön toimin-
nasta, kun säätiön liikevaihdosta ja tasearvosta yli puolet muodostuu maatila- tai metsätalou-
desta tuen hakemista välittömästi edeltävällä päättyneellä tilikaudella.

Tuloverolain (1535/1992) 4 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun verotusyhtymän katso-
taan harjoittavan pääasiallisesti maatila- tai metsätaloutta, kun sille on viimeksi toimitetussa 
verotuksessa vahvistettu maatalouden tai metsätalouden puhdas tulo ja kun maatila- tai metsä-
talouden voidaan verovelvollisen ilmoittamista varten pitämien muistiinpanojen perusteella 
arvioida muodostaneen pääosan verotusyhtymän toiminnasta.

Tässä pykälässä maatilataloudella tarkoitetaan maa- ja metsätalouden harjoittamista.

22 §

Yksityistien perusparannuksen tuen määrä ja hyväksyttävät kokonaiskustannukset

Yksityistien perusparannuksen tuen määrä on eteläisessä Suomessa ja keskisessä Suomessa 
50 prosenttia ja pohjoisessa Suomessa 60 prosenttia perusparannuksesta aiheutuneista hyväk-
syttävistä, kohtuullisista kokonaiskustannuksista, Silloin kun perusparannus käsittää sillan 
korjaamista, voidaan sillan suunnittelu-, työ- ja tarvikekustannuksiin myönnettävän tuen mää-
rää korottaa kymmenellä prosenttiyksiköllä edellä mainitusta.

Hyväksyttäviin kokonaiskustannuksiin voidaan sisällyttää suunnittelu-, työ- ja tarvikekus-
tannukset sekä hankkeeseen liittyvät lupa- ja toimitusmaksut. Tietoimituksessa osakastiloille 
mahdollisesti määrättävät korvaukset eivät ole hyväksyttäviä kustannuksia.

24 §

Uuden metsätien tekemistä koskevan tuen määrä ja hyväksyttävät kokonaiskustannukset

Yhteishankkeina toteutettavan uuden metsätien tekemisen tuki on eteläisessä Suomessa 30 
prosenttia, keskisessä Suomessa 40 prosenttia ja pohjoisessa Suomessa 50 prosenttia uuden 
metsätien tekemisestä aiheutuneista hyväksyttävistä, kohtuullisista kustannuksista. Silloin kun 
uuden tien tekeminen sisältää sillan rakentamisen, voidaan sillan suunnittelu-, työ- ja tarvike-
kustannuksiin myönnettävän tuen määrää korottaa kymmenellä prosenttiyksiköllä.
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Hyväksyttäviin kokonaiskustannuksiin voidaan sisällyttää suunnittelu-, työ- ja tarvikekus-
tannukset sekä hankkeeseen liittyvät lupa- ja toimitusmaksut. Tietoimituksessa osakastiloille 
mahdollisesti määrättävät korvaukset eivät ole hyväksyttäviä kustannuksia.

———
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2018. 
Tätä asetusta sovelletaan myös tämän asetuksen voimaan tullessa vireillä oleviin hakemuk-

siin.

Helsingissä 17 päivänä toukokuuta 2018

Asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen

Metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen
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