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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi maaseudun 
kehittämiseen myönnettävistä tuista ja maaseudun kehit-
tämiseen liittyvien ohjelmien hallinnoinnista annetun lain 
muuttamisesta 

 
ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan annettavaksi maa-
seudun kehittämiseen myönnettäviä tukia 
koskeva laki. Lain soveltamisalaan kuuluisi-
vat maaseudun yritystoiminnan edellytysten 
ja kilpailukyvyn kehittämiseen, elinkeino-
toiminnan monipuolistamiseen sekä maaseu-
dun asukkaiden elämänlaadun parantamiseen 
myönnettävät tuet. Lakia sovellettaisiin Eu-
roopan yhteisön osaksi rahoittamiin sekä ko-
konaan kansallisista varoista rahoitettaviin 
tukiin. Laki koskisi maaseudun kehittämisoh-
jelmaan perustuvia tukia ja sellaisia tukia, 
joita hallinnoidaan erillisenä tukijärjestelmä-
nä. Laissa ehdotetaan säädettäväksi yritys-
tuista ja hanketuista, niiden myöntämisen 
yleisistä ja erityisistä edellytyksistä sekä tuen 
ehdoista. Lisäksi laissa säädettäisiin tuen 
myöntävistä viranomaisista sekä näiden teh-
tävistä ja toimivallasta. 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maa-
seudun kehittämiseen liittyvien ohjelmien 
hallinnoinnista annettua lakia. Lakiin tehtäi-
siin Maaseutuviraston perustamisesta aiheu-
tuvat muutokset sekä eräitä teknisluonteisia 
muutoksia.   

Maaseudun kehittämiseen myönnettävistä 
tuista annettavan lain teknistä apua koskeva 
säännös on tarkoitettu tulemaan voimaan 
1 päivänä tammikuuta 2007. Muilta osin laki 
on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneu-
voston asetuksella erikseen säädettävänä 
ajankohtana. Maaseudun kehittämiseen liit-
tyvien ohjelmien hallinnoinnista annetun lain 
muuttamista koskeva laki on tarkoitettu tu-
lemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2007. 
Esitys liittyy vuoden 2007 valtion talousarvi-
oon ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yh-
teydessä. 

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

1.  Johdanto 

Maaseudun kehittämisenä pidetään erityi-
sesti toimintaa, jonka tavoitteena on maaseu-
dun elinkeinotoiminnan kehittäminen, maati-
latalouden kilpailukyvyn parantaminen ja 
maaseudun uusiutuvien luonnonvarojen kes-
tävän käytön edistäminen sekä asuinympäris-
tön parantaminen. Suomen EU-jäsenyyden 
aikana maaseudun kehittämistä on tuettu 
monimuotoisesti Euroopan yhteisön rakenne-
rahastojen ja Euroopan yhteisön yhteisen 
maatalouspolitiikan rahoitusvälineiden va-
roista sekä kokonaan kansallista varoista.  

Tulevalla ohjelmakaudella 2007—2013 
Euroopan yhteisön rahoitus maaseudun ke-
hittämistoimenpiteisiin keskitetään pääosin 
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalo-
usrahastoon. Tukien myöntäminen tapahtuisi 
EY:n hyväksymän maaseudun kehittämisoh-
jelman puitteissa. EY:n varoista osarahoitet-
tavia maaseudun kehittämistoimenpiteitä 
voidaan kuitenkin edelleen täydentää koko-
naan kansallisista varoista rahoitettavilla tuil-
la, joiden käyttöön ottaminen voi tapahtua 
osana maaseudun kehittämisohjelman toi-
menpiteitä tai erillisinä tukijärjestelminä.    

Ehdotetulla lailla on tarkoitus säätää maa-
seudun elinkeinotoiminnan kehittämiseen se-
kä maaseudun asukkaiden elämänlaadun pa-
rantamiseen myönnettävistä tuista. Luonnon-
haittakorvauksesta, ympäristötuista ja muista 
uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön 
edistämiseen myönnettävistä tuista säädettäi-
siin erikseen. Maatalouden sekä porotalou-
den ja luontaiselinkeinojen rakennetuen 
myöntäminen tapahtuisi edelleen maaseu-
tuelinkeinojen rahoituslain, kolttalain sekä 
porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoi-
tuslain mukaisesti.  
 
2.  Nykyti la  

2.1. Lainsäädäntö ja käytäntö 

Yleistä 

Maaseudun kehittämistoimenpiteet ovat 
pääosin sisältyneet EY:n rakennerahastoista 
ja Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukira-
hastosta rahoitettuihin ohjelmiin. Ohjelmien 

lisäksi maaseudun kehittämistoimenpiteitä on 
rahoitettu erilaisin kansallisin tukijärjestel-
min. Ohjelmiin, maaseudun kehittämistoi-
menpiteiden rahoitukseen ja niiden hallin-
nointiin sovellettavaa EY:n ja kansallista 
lainsäädäntöä on selvitetty hallituksen esityk-
sessä Eduskunnalle laiksi maaseudun kehit-
tämiseen liittyvien ohjelmien hallinnoinnista 
(HE 35/2006 vp.). Jäljempänä selvitetään eri-
tyisesti sellaisiin maaseudun kehittämisen tu-
kiin sovellettavaa lainsäädäntöä, joiden ta-
voitteena on maaseudun elinkeinotoiminnan 
monipuolistaminen, maaseudun muun yritys-
toiminnan kuin maatilatalouden tuottavuuden 
ja kilpailukyvyn kehittäminen sekä maaseu-
dun asukkaiden elämänlaadun parantaminen.  

EY:n osaksi rahoittamat maaseudun kehit-
tämisen tuet sisältyvät ohjelmiin. Pohjois-
Suomen ja Itä-Suomen tavoite 1 -ohjelmissa 
on rahoitettu muun muassa maatilainvestoin-
teja, nuorten viljelijöiden toiminnan aloitta-
mista, yritystoiminnan monipuolistamista 
maataloutta lähellä olevilla aloilla sekä maa-
seudun kylien kehittämistä. Tavoite 1 -ohjel-
ma-alueiden ulkopuolella on vuosina 2000—
2005 toteutettu alueellista maaseudun kehit-
tämisohjelmaa, johon on sisältynyt vastaavia 
toimenpiteitä. Varsinaisia maa- ja metsäta-
louden investointeja sekä nuorten viljelijöi-
den aloittamistukea on kuitenkin alueellisen 
maaseudun kehittämisohjelman alueella ra-
hoitettu ohjelman ulkopuolella kokonaan 
kansallisista varoista. Leader-yhteisöaloite-
ohjelmassa on tuettu paikallisella tasolla to-
teutettavia kehittämishankkeita, joissa tuen 
toimeenpanoon osallistuu maa- ja metsätalo-
usministeriön hyväksymä paikallinen toimin-
taryhmä. Yhteisöaloiteohjelmaan on sisälty-
nyt myös pienimuotoisia yritysten käynnis-
tys-, investointi- ja kehittämistukia. Yhtei-
söaloiteohjelmasta on rahoitettu lisäksi pai-
kallisten toimintaryhmien toimintaa ja toi-
mintaryhmätyössä tarvittavien taitojen hank-
kimista.   

EY:n osaksi rahoittamista maaseudun ke-
hittämistoimenpiteistä säädetään Euroopan 
maatalouden ohjaus- ja tukirahaston 
(EMOTR) tuesta maaseudun kehittämiseen ja 
tiettyjen asetusten muuttamisesta ja kumoa-
misesta annetussa neuvoston asetuksessa 
(EY) N:o 1257/1999, jäljempänä EY:n maa-



 HE 192/2006 vp  
  
 

5

seudun kehittämisasetus, sekä sen nojalla an-
netussa komission täytäntöönpanoasetukses-
sa. Jäsenvaltiot voivat valita EY:n maaseu-
dun kehittämisasetuksessa säädetyistä toi-
menpiteistä ne, jotka sisällytetään kansalli-
siin ohjelmiin. Ohjelma-asiakirjassa jäsenval-
tio täsmentää toimenpiteiden rahoitukseen 
varatun määrän, tuen tavoitteita ja tuen koh-
dentumista erilaisille tuen saajille ja toimi-
aloille sekä tuelle asetettujen tavoitteiden 
seurannassa käytettävät indikaattorit. Euroo-
pan yhteisöjen komissio tekee ohjelman hy-
väksymisestä päätöksen, jossa säädetään oh-
jelman rahoituksen osalta julkisten menojen 
kokonaismäärä ja yhteisön rahoitusosuuden 
määrä sekä menojen tukikelpoisuuden alka-
minen ja päättyminen.  Hyväksytyllä ohjel-
ma-asiakirjalla on näin ollen tärkeä rooli va-
littujen maaseudun kehittämistoimenpiteiden 
tavoitteiden ja tuettavien toimien valintape-
rusteiden asettamisessa. 

EY:n osaksi rahoittamien tukien myöntä-
misen edellytyksiin ja ehtoihin vaikuttaa 
myös muun alan EY-lainsäädäntö. Näiden 
tukien osalta on sovellettava rakennerahasto-
ja koskevista yleisistä säännöksistä annettua 
neuvoston asetusta (EY) N:o 1260/1999, jäl-
jempänä rakennerahastojen yleisasetus, ja 
sen nojalla annettuja komission täytäntöön-
panoasetuksia, joista keskeisin on neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1260/1999 soveltamista 
koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ra-
kennerahastoista yhteisrahoitettujen toimien 
tukikelpoisuuden osalta annetun asetuksen 
(EY) N:o 1685/2000 muuttamisesta ja ase-
tuksen (EY) N:o 1145/2003 peruuttamisesta 
annettu komission asetus (EY) N:o 448/2004. 
Lisäksi maaseudun kehittämistuen tulee olla 
johdonmukaista ja yhteensopivaa suhteessa 
EY:n muiden politiikkojen mukaisesti toteut-
tamiin toimenpiteisiin. Erityisesti EY:n valti-
ontukisäännöt ja julkisia hankintoja koskevat 
periaatteet ohjaavat maaseudun kehittämistu-
kien myöntämisen edellytyksiä ja tuen perus-
teena olevien menojen hyväksyttävyyden ar-
viointia. 

Kokonaan kansallisista varoista rahoitetta-
via tukia sisältyy vuosina 2001—2006 toteu-
tettavaan POMO-ohjelmaan sekä vuosina 
2005—2006 toteutettavaan Etelä- ja Länsi-
Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan. 
POMO-ohjelman perusteella myönnetään tu-
kea paikallisella tasolla toteutettaviin pieni-

muotoisiin kehittämishankkeisiin sekä yritys-
tukia. Etelä- ja Länsi-Suomen maaseudun 
kehittämisohjelmasta puolestaan rahoitetaan 
vastaavia tukia kuin vuosina 2000-2005 alu-
eellisesta maaseudun kehittämisohjelmasta. 
Lisäksi maaseudun kehittämistä on tuettu 
valtakunnallisten maaseudun kehittämis- ja 
tutkimushankkeiden rahoituksella. Tavoite 1 
-ohjelmien ulkopuolella rakennetuet eli maa-
tilatalouden harjoittamisen investointituet ja 
nuorten viljelijöiden aloitustuet on rahoitettu 
kokonaan kansallisista varoista. Samoin kan-
sallisesti on rahoitettu maatalouden harjoit-
tamisesta luopumisen tukijärjestelmää. 

Kansallisten tukien myöntämisen edelly-
tyksiin ja ehtoihin vaikuttavat EY:n valtion-
tukisäännöt. Euroopan yhteisön perustamis-
sopimuksen 87—89 artiklassa määrätään läh-
tökohtaisesta kiellosta myöntää valtiontukia, 
poikkeuksellisesti hyväksyttävistä valtion-
tuista sekä valtiontuen ilmoittamisesta ko-
missiolle. Määräyksiä sovelletaan maatalou-
den alalla rajoitetusti. Käytännössä maaseu-
dun yritystoiminnan tukiin sovelletaan kui-
tenkin Rooman sopimuksen 89 artiklan no-
jalla annettuja asetuksia sekä komission alal-
le vahvistamia suuntaviivoja ja puitteita, joi-
den tarkoituksena on antaa tietoa perusteista, 
joilla komissio arvioi sille toimitettuja valti-
ontuki-ilmoituksia. Valtiontukisääntöjen kan-
nalta keskeinen on Euroopan yhteisön perus-
tamissopimuksen 92 ja 93 artiklan soveltami-
sesta tiettyihin valtion monialaisen tuen muo-
toihin annettu neuvoston asetus (EY) N:o 
994/1998, jäljempänä valtuutusasetus. Val-
tuutusasetuksen mukaan komission asetuk-
sella voidaan säätää tapauksista, joissa valti-
ontukea voidaan pitää yhteismarkkinoille so-
veltuvana ja tukea ei tarvitse ilmoittaa ko-
missiolle. Komissio on antanut useita niin 
sanottuja ryhmäpoikkeusasetuksia sekä vä-
hämerkityksistä tukea koskevia asetuksia. Jos 
tuki ei täytä edellä mainituissa asetuksissa 
säädettyjä vaatimuksia, on tuki ilmoitettava. 
Tuen ilmoittamisesta säädetään Euroopan yh-
teisön perustamissopimuksen 93 artiklan so-
veltamista koskevista yksityiskohtaisista 
säännöistä annetussa neuvoston asetuksessa 
(EY) N:o 659/1999. Komission vahvistamat 
tietyn alan valtiontukea koskevat suuntavii-
vat ja puitteet eivät ole oikeudellisesti sito-
via. Ne kuitenkin ohjaavat käytännössä tuen 
ilmoittamista komissiolle ja muodostuvat tu-
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en hyväksymisen ehdoiksi.  Suuntaviivojen 
ja puitteiden mukaisesti hyväksyttyjen tukien 
ehdot ja rajoitukset on otettu osaksi kansallis-
ta lainsäädäntöä.   

Kansallisesti maa- ja metsätalousministeri-
ön hallinnonalalla myönnettävistä kehittä-
mistuista säädetään maaseutuelinkeinojen ra-
hoituslaissa (329/1999), jäljempänä rahoitus-
laki. Tuen myöntämisen edellytyksiä ja ehto-
ja sekä tuen myöntämisessä ja maksamisessa 
noudatettavaa menettelyä koskevat tarkem-
mat säännökset sisältyvät maaseudun kehit-
tämisestä annettuun valtioneuvoston asetuk-
seen (609/2000), jäljempänä kansallinen 
maaseudun kehittämisasetus, sekä tuen koh-
dentamisesta ja tukien myöntämisessä nouda-
tettavasta menettelystä annettuihin maa- ja 
metsätalousministeriön asetuksiin. Porota-
louden ja luontaiselinkeinojen osalta maa-
seudun kehittämisen tuista säädetään porota-
louden ja luontaiselinkeinojen rahoituksesta 
annetussa laissa (45/2000), jäljempänä poro-
talouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslaki, 
sekä porotalouden ja luontaiselinkeinojen ra-
hoitustuesta annetussa valtioneuvoston ase-
tuksessa (175/2001). Koltta-alueen kehittä-
misestä säädetään kolttalaissa (253/1995). 
 
Maaseudun yritystoiminnan tuet 

EY:n maaseudun kehittämisasetuksessa 
säädetään kehittämistoimenpiteistä, joiden 
rahoitukseen EY voi osallistua. Sanotun ase-
tuksen 2 artiklassa säädetään yleisellä tasolla 
maaseudun kehittämisenä tuettavasta toimin-
nasta. Tuki voi koskea varsinaisen maatilata-
louden lisäksi muun muassa maataloustuot-
teiden jalostamisen ja markkinoinnin raken-
teiden parantamista, maatilan toimintojen 
monipuolistamista täydentävien tai vaihtoeh-
toisten toimintojen avulla sekä maaseudun 
elinkeinojen kehittämistä ja työpaikkojen säi-
lyttämistä tai luomista. Maatilan toiminnan 
monipuolistamiseen voidaan EY:n maaseu-
dun kehittämisen 4 artiklan mukaisesti 
myöntää investointitukea. Maataloustuotteen 
jalostukseen ja markkinointiin voidaan tuot-
teen kilpailukyvyn parantamiseksi myöntää 
25 artiklan mukaisesti investointitukea. 
Mahdollisuudesta tukea muuta maaseudun 
yritystoimintaa säädetään asetuksen 33 artik-
lassa.  

Suomessa EY:n maaseudun kehittämisase-

tuksen mukaista tukea voidaan myöntää maa-
tilatalouden eli maa- ja metsätalouden har-
joittamisen sekä maataloustuotteen ensias-
teen jalostuksen ja markkinoinnin lisäksi 
muuhun yritystoimintaan, jota harjoitetaan 
maatilatalouden harjoittamisen yhteydessä. 
Lisäksi voidaan tukea maatilataloutta harjoit-
tavien yritysten kanssa palvelu-, jalostus, ja-
kelu- tai myyntiketjussa toimivien yritysten 
kehittämistä. Pienimuotoisesti on voitu tukea 
myös muiden maaseudun mikroyritysten 
toimintaa. Edellä tarkoitettu muun yritystoi-
minnan tuki rajoittuu näin ollen pääsääntöi-
sesti maatilakytkentäisiin yrityksiin sekä niin 
sanottuihin ketjuyrityksiin. Myös tuettavan 
yrityksen koko on ratkaiseva tekijä. Rahoi-
tuslaissa säädettyä maaseudun kehittämisen 
tukea on voitu myöntää tapauksesta riippuen 
yrityksille, jotka työllistävät yrittäjän ja tä-
män perheenjäsenten lisäksi enintään 3—5 
henkilötyövuotta vastaavasti.  Tätä suurem-
pien yritysten osalta kauppa- ja teollisuusmi-
nisteriö vastaa maaseudun yritystoiminnan 
tukemisesta. Erityisesti kauppa- ja teolli-
suusministeriö myöntää tuen muuten kuin 
maatilatalouden yhteydessä harjoitettuun 
maataloustuotteen ensiasteen jalostukseen ja 
markkinointiin. Nämä tuet on rahoitettu ko-
konaan kansallisista varoista ja niiden toi-
meenpanosta on säädetty yritystoiminnan tu-
kemisesta annetussa laissa (1068/2000), jäl-
jempänä yritystukilaki, sekä sen nojalla in-
vestointituesta ja kehittämistuesta maatalous-
tuotteiden jalostukseen ja markkinointiin an-
netussa valtioneuvoston asetuksessa 
(1201/2000). Jalostuksen ja markkinoinnin 
tukea on myönnetty yrityksen kilpailukykyä 
ja tuottavuutta parantaviin sekä kansainvälis-
tymistä edistäviin investointeihin. Lisäksi tu-
kea on myönnetty yritysten kehittämiseen 
niiden tuotteiden ja tuotantomenetelmien ta-
son nostamiseksi, liikkeenjohto- ja markki-
nointitaitojen parantamiseksi sekä kansainvä-
listymisen edistämiseen.    

Osarahoitteisen yritystuen myöntämisen 
keskeiset edellytykset ja ehdot perustuvat 
EY:n maaseudun kehittämisasetuksen ja Eu-
roopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston 
(EMOTR) tuesta maaseudun kehittämiseen 
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 
1257/1999 soveltamista koskevista yksityis-
kohtaisista säännöistä annettuun komission 
asetukseen (EY) N:o 817/2004. Kokonaan 
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kansallisista varoista myönnettävien yritys-
tukien ehdot noudattavat pitkälti osarahoit-
teisten tukien ehtoja, jotta tuen saajat eivät 
joutuisi eriarvoiseen asemaan riippuen siitä, 
mistä rahoituslähteestä tuki myönnetään. 
Käytännössä tuen myöntämisen edellytyksiin 
ja ehtoihin sekä tuen enimmäismäärään vai-
kuttavat tukeen sovellettavat valtiontuki-
säännöt, joita noudatetaan kansallisesti rahoi-
tetun tuen lisäksi myös osarahoitetun tuen 
osalta, jollei EY:n maaseudun kehittämisase-
tuksen säännöksistä muuta johdu.  

Muun yritystoiminnan tukiin sovelletaan 
Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 
ja 88 artiklan soveltamisesta pienille ja kes-
kisuurille yrityksille myönnetystä valtiontu-
esta annetun komission asetuksen (EY) N:o 
70/2001 tai eräissä tapauksissa Euroopan yh-
teisön perustamissopimuksen 87 ja 88 artik-
lan soveltamisesta vähämerkityksiseen tu-
keen annetun komission asetuksen (EY) N:o 
69/2001 säännöksiä. Maataloustuotteen en-
siasteen jalostuksen ja markkinoinnin tukeen 
tulevat kuitenkin investointituen osalta sovel-
lettaviksi Euroopan yhteisön perustamisso-
pimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta 
maataloustuotteiden tuottamisen, jalostuksen 
ja kaupan pitämisen alalla toimiville pienille 
ja keskisuurille yrityksille myönnettävään 
valtiontukeen annetun komission asetuksen 
(EY) N:o 1/2004 säädetyt ehdot sekä kehit-
tämistuen osalta yhteisön suuntaviivat maata-
lousalan valtiontuesta (2000/C 28/02).    

Yritystuen myöntämisen edellytyksistä sää-
detään rahoituslain 5 §:ssä ja kansallisen 
maaseudun kehittämisasetuksen 3 luvussa. 
Sanotun asetuksen 11 §:n mukaan yritystu-
kea voidaan myöntää yhtiömuotoisen yrityk-
sen lisäksi yrittäjänä toimivalle luonnolliselle 
henkilölle, osuuskunnalle sekä eräille talou-
dellista toimintaa harjoittaville yhteenliitty-
mille. Asetuksen 11 b §:ssä säädetään edelly-
tyksistä, joilla tukea voidaan myöntää muulle 
kuin maatilakytkentäiselle yritykselle tai 
maatilakytkentäiselle yritykselle muualla 
kuin maatilalla toteutettavaan yritystoimin-
taan. Yritystuen myöntämisen keskeisenä 
edellytyksenä on, että tuettavalla toiminnalla 
on olennaista merkitystä yrittäjän toimeentu-
lolle ja että yritys täyttää rahoituslain 5 §:n 
2 momentissa säädetyn taloudellista elinkel-
poisuutta koskevan vaatimuksen. Lisäksi yri-
tyksen toimipaikan tulee sijaita Suomessa ja 

ohjelmaperusteisten tukien osalta ohjelma-
alueella. Yrittäjällä tulee myös olla tuettavaa 
toimintaa koskeva riittävä ammattitaito.  

Maa- ja metsätalousministeriön hallin-
nonalalla EY:n maaseudun kehittämisasetuk-
sen mukaista maaseudun yritystoiminnan 
monipuolistamista sekä yritysten tuottavuu-
den ja kilpailukyvyn edistämistä voidaan tu-
kea yrityksen investointituella ja kehittämis-
tuella sekä yritystoiminnan monipuolistamis-
ta lisäksi yrityksen käynnistystuella. Edellä 
mainittujen tukien myöntämisestä osarahoit-
teisina säädetään rahoituslain 10 §:n 1 mo-
mentin 1 kohdassa ja 3 momentissa. Rahoi-
tuslain 16 §:n nojalla tukia voidaan myöntää 
myös kokonaan kansallisista varoista. Tukien 
muodosta sekä myöntämisen edellytyksistä ja 
ehdoista säädetään kansallisessa maaseudun 
kehittämisasetuksessa sekä maatilatalouden 
rakennetuen ja vastaavan yritystoimintaan 
myönnettävän tuen kohdentamisesta vuosit-
tain annettavassa maa- ja metsätalousministe-
riön asetuksessa. 

Käynnistystukea voidaan kansallisen maa-
seudun kehittämisasetuksen 49 §:n mukaan 
myöntää muun yritystoiminnan aloittamises-
ta tai laajentamisesta aiheutuneisiin palkka- 
ja työvoimakustannuksiin. Kansallisen maa-
seudun kehittämisasetuksen 32—33 §:ssä 
säädetään yritystoiminnan investointeihin 
myönnettävästä tuesta. Investointitukea voi-
daan myöntää tuettavassa yritystoiminnassa 
tarpeellisen käyttöomaisuuden hankintaan 
sekä sen muutos- ja parannustöihin. Käytän-
nössä investointitukia maatilalla tapahtuvaan 
muuhun yritystoimintaan on myönnetty esi-
merkiksi maatilamatkailutoiminnan aloitta-
miseen, maaseudun ohjelmapalveluihin sekä 
koneurakointiin tarvittaviin investointeihin. 
Maatilan ulkopuolella tapahtuvana yritystoi-
mintana on tuettu erityisesti palveluiden ja 
tavaroiden tuottamista yhteistyössä maaseu-
tuyritysten kanssa. Yrityksen kehittämistukea 
voidaan myöntää kansallisen maaseudun ke-
hittämisasetuksen 47 §:n mukaan yrityksen 
esittämän suunnitelman perusteella rajattuun 
kehittämishankkeeseen. Tuki on tarkoitettu 
erityisesti yritystoiminnan kehittämisen kan-
nalta tarpeelliseen suunnittelu- ja selvitys-
työhön sekä koulutus-, asiantuntija- ja asian-
tuntijapalveluiden hankkimiseen.  Kehittä-
mistuki on voinut koskea esimerkiksi matkai-
luyritystoiminnan aloittamisen edellytyksiä 
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koskevaa selvitystyötä sekä yrityksen toi-
minnan suunnittelua.  Porotalouden ja luon-
taiselinkeinojen rahoitustuesta annetussa val-
tioneuvoston asetuksessa säädetään EY:n 
maaseudun kehittämisasetuksen mukaisista 
porotalouden ja luontaiselinkeinojen harjoit-
tajalle toiminnan monipuolistamiseen myön-
nettävistä investointi-, kehittämis- ja käyn-
nistystuista.   

Maaseudun yritystoimintaa tuetaan myös 
muutoin kuin yksittäiselle yritykselle tai yri-
tysryhmälle myönnettävillä tuilla. Tällaisia 
maaseudun yritystoimintaa edistäviä tukia 
ovat muun muassa rahoituslain 10 §:n 1 mo-
mentin 3 kohdassa tarkoitettu tuki maaseu-
dun yrityksiä yleisesti hyödyttävän koulutuk-
sen järjestämiseen tai rahoituslain 13 §:n 
mukainen tuki muuhun tutkimus- ja kehittä-
mistoimintaan, jonka tarkoituksena on arvi-
oida ja edistää yritystoiminnan yleisiä toimi-
ala- ja tuotantosuuntakohtaisia toimintaedel-
lytyksiä. Tukea on voitu myöntää myös use-
amman yrityksen yhteiseen kehittämiseen pa-
rantamalla niiden toimintaedellytyksiä ja 
kannattavuutta yhteistoiminnan, osaamisen ja 
tuotekehityksen avulla, jolloin tukea on pi-
detty yrityskohtaisena tukena. Edellä mainit-
tujen tukitoimenpiteiden sisällöstä säädetään 
tarkemmin kansallisen maaseudun kehittä-
misasetuksen 50 ja 52 §:ssä sekä maaseudun 
kehittämishankkeisiin myönnettävän tuen 
kohdentamisesta annetussa maa- ja metsäta-
lousministeriön asetuksessa (1289/2002), jäl-
jempänä kehittämistukien kohdentamisase-
tus. Porotaloutta ja luontaiselinkeinoja kos-
kevia kehittämishankkeita on voitu tukea se-
kä rahoituslain että porotalouden ja luontais-
elinkeinojen rahoituslain perusteella. 
 
 
Maaseudun asukkaiden elämänlaadun paran-
tamiseen tähtäävät tuet 

EY:n maaseutuasetuksen 2 artiklan mukaan 
tuki voi koskea maaseudun elinkeinotoimin-
nan kehittämisen lisäksi muun muassa toimi-
van yhteiskuntarakenteen säilyttämistä ja 
vahvistamista maaseutualueilla sekä asuk-
kaiden elinolojen parantamista. Tuettavasta 
toiminnasta säädetään tarkemmin asetuksen 
33 artiklassa, jonka mukaan maaseutualuei-
den kehittämisenä voidaan tukea kylien kun-
nostamista ja kehittämistä, maaseutuperinnön 

suojelemista sekä maaseudun perusrakentei-
den kehittämistä ja peruspalveluja.  Kansalli-
sesti yleisten kehittämishankkeiden osara-
hoitteisesta tuesta säädetään rahoituslain 
13 §:ssä. Sanotun lain 16 §:n nojalla vastaa-
via toimenpiteitä voidaan rahoittaa kokonaan 
kansallisin varoin. Kehittämishanketukien 
myöntämisen edellytyksistä ja ehdoista sää-
detään tarkemmin kansallisessa maaseudun 
kehittämisasetuksessa sekä kehittämistukien 
kohdentamisasetuksessa.  

Kansallisen maaseudun kehittämisasetuk-
sen 52 §:n mukaan tukea voidaan myöntää 
yleishyödyllisiin maaseudun asuinympäristöä 
sekä ympäristösuojelua edistäviin hankkei-
siin sekä koulutuksen järjestämiseen. Kehit-
tämistukien kohdentamisasetuksen 9 §:ssä 
säädetään tarkemmin yleisten kehittämis-
hankkeiden tuen käyttämisestä muun muassa 
kyläyhteisön käytössä olevien yhteisten tilo-
jen tai alueiden perustamiseen, kunnostami-
seen ja laajentamiseen sekä näiden varusta-
miseen ja paikalliskulttuurin edistämiseen. 
Yleisten kehittämishankkeiden tukea voidaan 
myöntää kansallisen maaseudun kehittä-
misasetuksen 55 §:n mukaan kehittämistyös-
tä ja sen suunnittelusta tai sitä edeltävästä 
selvitystyöstä aiheutuviin työntekijöiden 
palkkauksesta ja asiantuntijapalkkioista, 
käyttöomaisuushankinnoista, toimitiloista ja 
muista toiminnan kustannuksista aiheutuviin 
menoihin.  Käytännössä tuella on rahoitettu 
esimerkiksi virkistysalueen perustamista sekä 
maaseudun perinneympäristöjen ja kulttuurin 
kannalta arvokkaiden rakennusten paranta-
mista. 

Toisin kuin yritystuissa yleisissä kehittä-
mishankkeissa on usein tuen saajana tai 
hankkeen osatoteuttajana mukana yksityisoi-
keudellinen yhdistys, valtion tai kunnan vi-
ranomainen taikka sen omistama yritys. Tuen 
saajista säädetään rahoituslain 5 §:n 1 mo-
mentissa ja kansallisen maaseudun kehittä-
misasetuksen 51 §:ssä. Viimeksi mainitussa 
säännöksessä asetetaan tarkemmat tuen saa-
jaa koskevat edellytykset. Erityisesti tuen 
myöntämisen edellytyksenä on, että tuettava 
kehittämistoiminta olennaisesti liittyy tuen 
saajan tehtäviin ja toiminta-ajatukseen. Li-
säksi tuen saajana olevalla yhteisöllä tulee ol-
la riittävät edellytykset kehittämistoiminnan 
toteuttamiseen.  
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Paikallisille toimintaryhmille myönnettävät 
tuet 

Paikalliset toimintaryhmät osallistuvat Lea-
der-yhteisöaloiteohjelman, POMO-ohjelman 
sekä alueellisten maaseudun kehittämisoh-
jelmien toimeenpanoon. Niiden osallistumis-
ta ohjelmien laatimiseen paikallisten kehit-
tämissuunnitelmien kautta on selvitetty halli-
tuksen esityksessä Eduskunnalle laiksi maa-
seudun kehittämiseen liittyvien ohjelmien 
hallinnoinnista (HE 35/2006 vp.). Paikallis-
ten toimintaryhmien tehtävistä on säädetty 
rahoituslain 14 §:ssä sekä kansallisen maa-
seudun kehittämisasetuksen 98 §:ssä. Tehtä-
viä selvitetään tarkemmin jäljempänä.  

Leader -yhteisöaloiteohjelmaan ja alueelli-
seen maaseudun kehittämisohjelmaan perus-
tavien tukien rahoituksesta säädetään rahoi-
tuslain 13 §:ssä ja POMO-ohjelman toteut-
tamiseen myönnettävästä tuesta 16 §:ssä. 
Leader-yhteisöaloiteohjelman ja kansallisen 
POMO-ohjelman toimeenpanoon osallistu-
ville paikallisille toimintaryhmille myönnet-
tävästä rahoituksesta säädetään tarkemmin 
LEADER+ -yhteisöaloiteohjelman toimeen-
panosta annetussa valtioneuvoston asetukses-
sa (514/2001), jäljempänä Leader-asetus. 
Näille niin sanotuille Leader- ja Pomo-
toimintaryhmille myönnettiin kuluvan oh-
jelmakauden alussa tukea toiminnassa tarvit-
tavien erityistaitojen hankkimiseen sekä toi-
minnassa tarvittavien tilojen hankkimiseen ja 
varustamiseen. Paikallisille toimintaryhmille 
on myönnetty tukea paikallisten kehittämis-
suunnitelmien toimeenpanoon, niiden toteu-
tumisen seurantaan sekä verkostoitumisesta 
aiheutuviin kustannuksiin. Kansallisen maa-
seudun kehittämisasetuksen 98 §:n mukaan 
työvoima- ja elinkeinokeskus voi myöntää 
tukea paikallisen toimintaryhmän toimintaan 
sen hoitaessa alueelliseen maaseudun kehit-
tämisohjelman toimeenpanoon liittyviä teh-
täviä. Myös tässä yhteydessä tuella on rahoi-
tettu lähinnä toimintaryhmätyössä tarvittavi-
en erityistaitojen hankkimista sekä toiminta-
ryhmän toiminnasta aiheutuvia kustannuksia.  
 
Tukien toimeenpano 

Ohjelmien ja varojen hallinnointiin liittyvi-
en tehtävien hoitamista ja menettelyjä sekä 
niihin liittyvää Euroopan yhteisön ja kansal-

lista lainsäädäntöä on selvitetty tarkemmin 
hallituksen esityksessä Eduskunnalle laiksi 
maaseudun kehittämiseen liittyvien ohjelmi-
en hallinnoinnista (HE 35/2006 vp.). Rahoi-
tuslain 55 §:ssä säädetään lain täytäntöön-
panosta vastaavista viranomaisista. Maaseu-
dun kehittämisen yritystukien sekä yleisten 
hanketukien osalta eri viranomaisten tehtä-
vistä ja tukien toimeenpanossa noudatetta-
vasta menettelystä säädetään tarkemmin kan-
sallisessa maaseudun kehittämisasetuksessa 
sekä maaseudun kehittämistoimenpiteitä tu-
ettaessa noudatettavasta menettelystä anne-
tussa maa- ja metsätalousministeriön asetuk-
sessa (129/2002), jäljempänä menettelytapa-
asetus. 

Tuen myöntämisessä tarvittavien päätös-
kaavojen ja -lomakkeiden sekä tuen toi-
meenpanoa koskevien määräysten ja ohjei-
den laatimisesta vastaa maa- ja metsätalous-
ministeriön toimeenpanolinjan tavoiteohjel-
mien ja Leader-yhteisöaloiteohjelman hallin-
toviranomaistehtäviä hoitava yksikkö. Tuki-
hakemusten vastaanottamisesta, tarkistami-
sesta ja sisällön arvioinnista sekä niihin sisäl-
tyvien tietojen tallentamisesta seurannan tie-
tojärjestelmään vastaa työvoima- ja elinkei-
nokeskus, joka päättää myös tuen myöntämi-
sestä. Eräissä tapauksissa ennen tuen myön-
tämistä työvoima- ja elinkeinokeskuksen on 
hankittava maa- ja metsätalousministeriön 
lausunto. Myös muilta viranomaisilta voi-
daan pyytää lausuntoa, jos tämä on tarpeen 
hakemuksen ratkaisemiseksi. Maa- ja metsä-
talousministeriö päättää Interreg-yhteisö-
aloiteohjelmaan sisältyvän tuen myöntämi-
sestä siltä osin, kuin tuen kansallinen rahoi-
tusosuus rahoitetaan valtion talousarviossa 
sen pääluokkaan osoitetuista varoista. Lisäksi 
maa- ja metsätalousministeriölle kuuluu eräi-
den muiden kuin ohjelmiin sisältyvien tutki-
mus- ja kehittämishankkeiden rahoituksesta 
päättäminen. Työvoima- ja elinkeinokeskuk-
sen sekä maa- ja metsätalousministeriön toi-
mivallasta säädetään kansallisen maaseudun 
kehittämisasetuksen 82 §:ssä.  

Tuen maksamiseen liittyvästä toimivallasta 
säädetään kansallisen maaseudun kehittä-
misasetuksen 83 §:ssä. Maksuhakemuksen 
käsittelee ja maksamisesta päättää tuen 
myöntänyt työvoima- ja elinkeinokeskus, jo-
ka merkitsee seurannan tietojärjestelmään 
maksupäätökseen sisältyvät menot muodos-
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tamalla maksuaineiston. Tieto menoista toi-
mitetaan maksusanomana maa- ja metsätalo-
usministeriön tietopalvelukeskukselle, joka 
vastaa maksuaineiston tiliöinnistä ja numero-
tarkastuksesta. Asiatarkastuksen, menon hy-
väksymisen ja maksumääräyksen suorittaa 
maa- ja metsätalousministeriön toimeenpano-
linjan EMOTR:n tukiosaston varojen maksa-
javirastotehtäviä tai EMOTR:n ohjausosaston 
varojen osalta maksuviranomaistehtäviä hoi-
tava yksikkö. Tuen teknisestä maksamisesta 
vastaa maksajavirasto- ja maksuviranomais-
tehtäviä hoitava maa- ja metsätalousministe-
riön tietopalvelukeskuksen osa, joka vastaa 
myös maksukirjanpidosta. Vastaavalla taval-
la on hoidettu kansallisista varoista myönnet-
tyjen tukien maksujen toimeenpano. 

Ennen tuen maksamista työvoima- ja elin-
keinokeskus on velvollinen tarkistamaan 
maksuhakemukseen sisältyvien menojen tu-
kikelpoisuuden, tosiasiallisuuden ja todennet-
tavuuden. Pääsääntöisesti tämä tapahtuu ha-
kemuksen hallinnollisen tarkastuksen avulla, 
joka tehdään maksuhakemuksen, sen liittei-
den ja menoja koskevien kirjanpitoraporttien 
tai tositteiden avulla. Tietyn tuen enimmäis-
määrän ylittäviin tuen saajiin kohdistetaan li-
säksi paikan päällä tehtävä tarkastus, jossa 
maksuhakemuksen käsittelijä tutkii muun 
muassa tuen kohteen olemassa olon, tuetta-
van toimenpiteen etenemisen suunnitelman 
mukaisesti, hankintalainsäädännön noudat-
tamisen sekä kirjanpitoon ja asiakirjojen säi-
lyttämiseen liittyvien tuen ehtojen noudatta-
misen. Velvollisuus hallinnollisen tarkastuk-
sen suorittamiseen perustuu neuvoston ase-
tuksen (EY) N:o 1260/1999 soveltamista 
koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ra-
kennerahastoista myönnettävän tuen hallinto- 
ja valvontajärjestelmien osalta annetun ko-
mission asetuksen (EY) N:o 438/2001 4 ar-
tiklaan, jonka mukaisesti jäsenvaltioiden on 
otettava käyttöön menettelyt menojen tosi-
asiallisuuden ja tukikelpoisuuden sekä yhtei-
sön kilpailulainsäädännön noudattamisen 
varmistamiseksi. Lisäksi yhteisön lainsää-
däntö edellyttää otantaan perustuvia tarkas-
tuksia, joilla pyritään todentamaan kansalli-
sen hallinto- ja valvontajärjestelmän toimi-
vuus sekä yhteisölle toimitettuun menoilmoi-
tukseen sisältyvien kustannusten tukikelpoi-
suus. Näitä tarkastuksia on suorittanut maa- 
ja metsätalousministeriö. Kansallisesti tar-

kastusoikeudesta säädetään rahoituslain 
44 §:ssä.  

  
Paikallisten toimintaryhmien osallistuminen 
tukien toimeenpanoon 

Paikalliset toimintaryhmät osallistuvat lea-
der-toimintatavan mukaisesti toteutettavien 
maaseudun kehittämistoimenpiteiden toi-
meenpanoon. Maa- ja metsätalousministeriö 
tai eräissä tapauksissa työvoima- ja elinkei-
nokeskus varaa talousarviossa osoitetuista 
varojen myöntämisvaltuuksista osuuden pai-
kallisen toimintaryhmän kehittämissuunni-
telman toimeenpanoa varten. Tästä osuudesta 
rahoitettavien hankkeiden valintaan paikalli-
nen toimintaryhmä osallistuu. Haettaessa ra-
hoitusta paikallisen toimintaryhmän rahoi-
tuskiintiöstä tuen myöntämistä koskeva ha-
kemus toimitetaan paikalliselle toimintaryh-
mälle, joka antaa lausuntonsa hankkeen ra-
hoituksesta. Lausunnosta päättää toiminta-
ryhmän hallitus. Tämän jälkeen toiminta-
ryhmä toimittaa hakemuksen lausunnolla va-
rustettuna työvoima- ja elinkeinokeskukselle. 
Toimintaryhmän lausunto on ollut työvoima- 
ja elinkeinokeskusta käytännössä sitova, sillä 
tämä on voinut poiketa toimintaryhmän esi-
tyksestä ainoastaan erittäin perustellusta 
syystä. Työvoima- ja elinkeinokeskus ei ole 
myöskään voinut myöntää tukea sellaiselle 
hankkeelle, jonka rahoitusta paikallinen toi-
mintaryhmä ei ole puoltanut.  Näin ollen pai-
kallinen toimintaryhmä suorittaa tuen myön-
tämiseen liittyvän tarkoituksenmukaisuus-
harkinnan. Toimintaryhmän harkintaa ohjaa-
vat ohjelma-asiakirjoissa asetetut hankkeiden 
valintakriteerit sekä paikallisissa suunnitel-
missa määritellyt kehittämisen tavoitteet. 

Paikallisten toimintaryhmien tehtävänä on 
myös neuvoa tuen hakijoita hakumenettelyyn 
liittyvissä teknisissä kysymyksissä sekä tie-
dottaa ohjelmiin sisältyvistä rahoitusmahdol-
lisuuksista. Lisäksi paikalliset toimintaryh-
mät ovat osallistuneet myös hankkeen sisäl-
lölliseen ohjaukseen ja seurantaan hankkeille 
asetetuissa ohjausryhmissä. Edelleen paikal-
liset toimintaryhmät ovat ottaneet vastaan tu-
en maksamista koskevat hakemukset, ja nii-
den tehtävänä on ollut tarkistaa hakemuksen 
täydellisyys ja pyytää tuen saajaa tarvittaessa 
täydentämään hakemustaan. Paikalliset toi-
mintaryhmät ovat myös eräissä tapauksissa 
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arvioineet maksatushakemuksen yhteydessä 
hankkeen edistymistä. Hakemusten tarkista-
misen jälkeen paikallisten toimintaryhmien 
tehtävänä on ollut toimittaa maksatushake-
mus sen jättämiselle asetetun määräajan puit-
teissa työvoima- ja elinkeinokeskukselle pää-
töksen tekemistä varten.  

 
Seurannan tietojärjestelmä 

Tukien myöntämisen, maksamisen, vaiku-
tusten seurannan, tarkastuksen ja takaisinpe-
rinnän tekniseen toteuttamiseen on käytetty 
pääasiassa Hanke 2000 -tietojärjestelmää. Li-
säksi varojen käytön ja maksajavirastotehtä-
vien hoitamisen kannalta keskeinen on Betal 
BTX -järjestelmä, joka on keskitetty tuki-
maksujen käsittelyjärjestelmä, johon sisälty-
vät tukimaksujen suorittamiseen ja saatavien 
seurantaan liittyvät toiminnot. 

Hanke 2000 -järjestelmä on maaseutuelin-
keinorekisteristä annetun lain (1515/1994), 
jäljempänä maaseutuelinkeinorekisterilaki, 
4 §:ssä tarkoitettu rekisteri. Maaseutuelinkei-
norekisterilaissa säädetään rekisterin ylläpi-
dosta, käytöstä, tietosisällöstä sekä tietojen 
julkisuudesta ja luovuttamisesta.  Rekisterin 
ylläpidosta vastaa maa- ja metsätalousminis-
teriön tietopalvelukeskus. Tämän lisäksi re-
kisteriä käyttävät maa- ja metsätalousminis-
teriö sekä työvoima- ja elinkeinokeskukset. 
Rekisteriin sisältyvät tiedot ovat rajoitetusti 
julkisia. Niiden luovuttamisesta päättää maa- 
ja metsätalousministeriö. Betal BTX on maa- 
ja metsätalousministeriön sekä maa- ja met-
sätalousministeriön tietopalvelukeskuksen 
käytössä.  

 
Toiminnan laajuus 

Maaseudun kehittämisohjelmiin sisältyvien 
maaseudun yritystoiminnan tukien sekä maa-
seudun asukkaiden elämänlaadun kehittämi-
seen myönnettävien tukien toimeenpanoon 
käytetään maa- ja metsätalousministeriössä, 
maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelu-
keskuksessa sekä työvoima- ja elinkeinokes-
kuksissa noin 331 henkilötyövuoden työ-
panos, josta työvoima- ja elinkeinokeskusten 
osuus on yli puolet.  Toimeenpanon koko-
naiskustannukset olivat vuonna 2005 noin 
21,5 miljoonaa euroa, joka on noin viidesosa 
maatalouden ja maaseudun kehittämisen tu-

kihallinnon kokonaiskustannuksista.   
Työvoima- ja elinkeinokeskuksissa on ku-

luvalla ohjelmakaudella tehty 30.6.2006 
mennessä yhteensä 8 820 yrityksen inves-
tointitukea, 2 374 yrityksen kehittämistukea 
ja 738 yrityksen käynnistystukea koskevaa 
rahoituspäätöstä. Päätöksillä on myönnetty 
tukea yhteensä noin 183 miljoonaa euroa, 
josta noin 160 miljoonaa euroa on myönnetty 
investointitukena, noin 11 miljoonaa euroa 
kehittämistukena ja 12 miljoonaa euroa 
käynnistystukena. Tuesta noin 87 prosenttia 
on myönnetty maatilakytkentäisille yrityksil-
le. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallin-
nonalalla on 1.1.2001—31.7.2006 myönnetty 
maataloustuotteen jalostuksen ja markki-
noinnin tukia yhteensä noin 14,1 miljoonaa 
euroa, josta investointitukena on myönnetty 
noin 12,9 miljoonaa euroa ja kehittämistuke-
na noin 1,2 miljoonaa euroa. Näitä koskevia 
rahoituspäätöksiä on tehty arviolta 240 kap-
paletta, joista valtaosa työvoima- ja elinkei-
nokeskuksissa. Lisäksi kuluvalla ohjelma-
kaudella on tehty 31.7.2006 mennessä yh-
teensä noin 8000 maaseudun kehittämis-
hankkeita koskevaa rahoituspäätöstä. Näihin 
sisältynyt työvoima- ja elinkeinokeskuksen 
myöntämä rahoitus on ollut yhteensä noin 
426 miljoonaa euroa, josta yhteisön rahoitus-
ta on noin 196 miljoonaa euroa. Valtion ra-
hoitusta on myönnetty noin 233 miljoonaa 
euroa, josta kokonaan kansallisesti rahoitetun 
tuen osuus on ollut noin 12 miljoonaa euroa. 

 
2.2. Kansainvälinen kehitys 

EU:n lainsäädäntö 

Tulevalla ohjelmakaudella 2007—2013 
EY:n maaseudun kehittämistoimenpiteiden 
rahoitus keskitetään maaseudun kehittämisen 
maataloustukirahastoon, jäljempänä maaseu-
turahasto. Maaseuturahasto on yhteisen maa-
talouspolitiikan osana tapahtuvan maaseudun 
kehittämisen rahoitusväline, jota koskevat 
EY:n säädökset annetaan EY:n yhteistä maa-
talouspolitiikkaa koskevien Euroopan yhtei-
sön perustamissopimuksen toimivaltamäärä-
ysten perusteella. Vastaavasti maaseudun ke-
hittämistoimenpiteisiin liittyvä ohjelmatyö ja 
ohjelmien hallinnointi tapahtuu maaseudun 
kehittämistä koskevan yhteisön lainsäädän-
nön perusteella. Suomessa maaseuturahastos-
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ta rahoitettavat toimenpiteet tulevat sisälty-
mään Manner-Suomen maaseudun kehittä-
misohjelmaan sekä Ahvenanmaan maaseu-
dun kehittämisohjelmaan.  

Tulevalla ohjelmakaudella yhteisön rahoi-
tuksen hallinnointiin sovellettavat menettelyt 
eivät ole riippuvaisia siitä, rahoitetaanko 
maaseudun kehittämisen tuki rakennerahas-
tojen vai yhteisen maatalouspolitiikan rahoi-
tukseen perustetun rahaston varoista. Yhtei-
sön lainsäädäntö kuitenkin edellyttää, että jä-
senvaltio varmistaa maaseuturahastosta ra-
hoitettavien toimenpiteiden ja rakennerahas-
toista rahoitettavien tukitoimien keskinäisen 
täydentävyyden ja yhteensopivuuden. 

Maaseuturahaston varojen hallinnoinnista 
säädetään yhteisen maatalouspolitiikan rahoi-
tuksesta annetussa neuvoston asetuksessa 
(EY) N:o 1290/2005, jäljempänä uusi rahoi-
tusasetus. Kysymys on varsin pitkälle jäsen-
valtioiden sisäiselle yhteisön varojen hallin-
nointijärjestelmälle asetettavista vaatimuksis-
ta. Yksittäisen tuen saajan asemaan vaikutta-
vat kuitenkin välillisesti rahoitusasetuksen 
varsin yksityiskohtaiset säännökset, jotka 
koskevat muun muassa maksajaviraston vel-
vollisuutta tarkistaa määrätyt asiat ennen 
maksun suorittamista, paikalla tehtäviä tar-
kastuksia sekä komission tiedonsaantioikeut-
ta. Varojen hallinnointiin liittyvistä menette-
lyistä säädetään yksityiskohtaisesti uuden ra-
hoitusasetuksen nojalla annetuissa komission 
asetuksissa. Edellä mainittuihin säädöksiin ei 
sisälly yksittäisen tuen saajan kannalta mer-
kittäviä muutoksia.  

Maaseuturahastosta rahoitettavista tuista 
säädetään Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta 
maaseudun kehittämiseen annetussa neuvos-
ton asetuksessa (EY) N:o 1698/2005, jäljem-
pänä EY:n maaseutuasetus. Maaseudun ke-
hittämistoimenpiteet on asetuksessa jaettu 
toimintalinjoihin. Ensimmäiseen toimintalin-
jaan sisältyvät toimenpiteet maa- ja metsäta-
lousalan kilpailukyvyn edistämiseksi. Näitä 
toimenpiteitä ovat erityisesti investointituki 
maatilojen nykyaikaistamiseen, nuorten vilje-
lijöiden aloitustuki, tuki maatalousalan toimi-
joiden ammatillisen osaamisen nostamiseen 
sekä maa- ja metsätaloustuotteen arvon li-
säämiseen myönnettävät tuet.  Toiseen toi-
mintalinjaan sisältyvät ympäristön ja maa-
seudun tilan parantamiseen liittyvät toimen-

piteet, joista voidaan mainita erityisesti ym-
päristötuki ja luonnonhaittakorvaukset. Kol-
mas toimintalinja koostuu maaseudun elin-
keinotoiminnan monipuolistamiseen ja maa-
seutualueiden elämänlaadun parantamiseen 
keskittyvistä toimenpiteistä. Näitä ovat eri-
tyisesti tuet maatilan toiminnan laajentami-
seen maatalouden ulkopuolelle, tuet mik-
royritysten aloittamiseen tai toiminnan laa-
jentamiseen sekä kylien kehittämiseen ja 
maaseutuperinnön säilyttämiseen myönnettä-
vät tuet. Neljäs toimintalinja on varattu Lea-
der-toimintatavan mukaisesti toteutettaville 
toimenpiteille. Jäsenvaltio määrittelee kan-
sallisesti ohjelmassa ne toimenpiteet, joita se 
ottaa käyttöön joko osaksi yhteisön varoista 
tai kokonaan kansallisista varoista rahoitettu-
na. Maaseuturahaston osuus vahvistetaan 
kullekin toimintalinjalle erikseen ohjelman 
hyväksymistä koskevassa komission päätök-
sessä.  

Leader-yhteisöaloiteohjelmaan sisältynyt 
paikallislähtöinen toimintapa on tulevalla oh-
jelmakaudella valtavirtaistettu osaksi kansal-
lista ohjelmaa. Leader -lähestymistapaa, jos-
sa ohjelman laatimiseen ja toteuttamiseen 
osallistuvat paikalliset toimintaryhmät, voi-
daan käyttää kaikissa ohjelman toimintalin-
joissa. Niiden toimenpiteiden valinta, joiden 
toimeenpanoon paikalliset toimintaryhmät 
osallistuvat, on jätetty jäsenvaltion tehtäväk-
si. Paikalliset toimintaryhmät osallistuvat 
nykyisin rahoitettavien maaseudun kehittä-
mistoimenpiteiden valintaan koko Suomen 
alueella niille osoitetun rahoituskiintiön puit-
teissa. Erityisesti paikallislähtöinen toiminta-
tapa on ollut käytössä Leader-yhteisöaloite-
ohjelmaan ja sitä täydentävään POMO-
ohjelmaan sisältyvien toimien valinnassa. 
Paikalliset toimintaryhmät ovat osallistuneet 
rahoitettavien toimien valintaan myös alueel-
lisessa maaseudun kehittämisohjelmassa, sitä 
täydentävässä Etelä- ja Länsi-Suomen alueel-
lisessa maaseudun kehittämisohjelmassa sekä 
tavoite 1 -ohjelmissa. 

Tuen saajien kannalta merkittävin muutos 
nykytilaan verrattuna liittyy maaseudun elin-
keinotoiminnan monipuolistamiseen myön-
nettäviin tukiin. EY:n maaseudun kehittä-
misasetuksen mukainen tuki on pääsääntöi-
sesti kytketty yritystoiminnan kehittämiseen 
maatilalla tai maatalouden yhteydessä. Muun 
kuin maatalouden yhteydessä harjoitettavan 
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yritystoiminnan tukeminen on mahdollista 
vain Leader-yhteisöaloiteohjelmassa. Leader 
-yhteisöaloiteohjelmasta saatujen hyvien ko-
kemusten perusteella on pidetty tarpeellisena 
laajentaa maaseudun kehittämistuen alaa vas-
taamaan maaseutualueiden taloudellisiin ja 
sosiaalisiin haasteisiin. Jatkossa maaseudun 
kehittämistoimenpiteenä voidaan tukea myös 
muuta kuin maatilan yhteydessä tai niin sa-
nottuna ketjuyrityksenä harjoitettavaa yritys-
toimintaa. Tämä mahdollistaa aiempaa koko-
naisvaltaisemman tuen työpaikkojen ja toi-
meentulomahdollisuuksien luomiseksi maa-
seutualueilla.   

 
Maaseudun kehittäminen EY:n jäsenvaltiois-
sa 

Hallituksen esityksen laatimishetkellä ei ol-
lut käytettävissä yksityiskohtaista tietoa siitä, 
mitä maaseudun kehittämistoimenpiteitä 
EY:n muut jäsenvaltiot aikovat sisällyttää 
maaseutuasetuksen perusteella laadittaviin 
maaseudun kehittämisohjelmiin, sillä kansal-
listen ohjelmien valmistelu on kesken. 
Useimmista jäsenvaltioista on kuitenkin saa-
tu eräitä alustavia tietoja.  

Maaseudun kehittämisen strategisista pai-
nopisteistä eri maissa on saatavilla jonkin 
verran tietoa. Useissa maissa painotukset liit-
tyivät maatalouden kilpailukyvyn lisäämi-
seen sekä luonnonvarojen kestävän käytön 
edistämiseen maaseutualueilla. Lisäksi muun 
muassa Tanska on ilmoittanut painottavansa 
erityisesti elintarvikesektorin kilpailukyvyn 
sekä maaseudun yrittäjyyden kehittämiseen 
liittyviä toimenpiteitä. Ruotsi pitää niin ikään 
tärkeänä yrittäjyyden edistämistä ja sen myö-
tä työpaikkojen luomista maaseudulla. Itäval-
ta ja Espanja painottavat myös maaseudun 
asukkaiden elämänlaadun parantamiseen täh-
tääviä toimenpiteitä.   

Lähes kaikki jäsenvaltiot tulevat käyttä-
mään ohjelmien toteutuksessa maatilojen uu-
denaikaistamiseen, maa- ja metsätalousalan 
toimijoiden koulutukseen, maatilan toimin-
nan monipuolistamiseen ja maataloustuotteen 
arvon lisäämiseen liittyviä tukia sekä maata-
louden ympäristötukia. Näiden maatalouteen 
liittyvien tukien lisäksi varsin yleisesti tul-
laan käyttämään maaseudun asukkaiden pe-
ruspalveluiden ja kylien kehittämiseen sekä 
maaseutuperinnön säilyttämiseen liittyviä tu-

kia.   
Leader-toimintatapaa tullaan käyttämään 

kaikissa ohjelman toimintalinjoissa Suomen 
lisäksi todennäköisesti muun muassa Espan-
jassa, Italiassa, Itävallassa ja Ruotsissa. 
Muun muassa pinta-ala- ja eläinperusteisten 
tai yrityksille myönnettävien tukien osalta 
Leader-toimintatapaa käytetään kuitenkin 
useimmissa maissa vain rajoitetusti tai ei 
lainkaan. Esimerkiksi Tanskassa, Belgiassa 
ja Irlannissa Leader-toimintavan mukaisesti 
toteutettaisiin ainoastaan toimintalinjaan 3 si-
sältyviä maaseudun elinkeinoelämän moni-
puolistamiseen ja maaseutualueiden elämän-
laadun parantamiseen tähtääviä toimenpitei-
tä. 

 
2.3. Nykytilan arviointi 

Maaseutuelinkeinojen rahoituslaki on luon-
teeltaan puitelaki, jossa on säädetty tavoitteil-
taan ja toimeenpanotavaltaan hyvin erilaisista 
tukijärjestelmistä. Rakenne on osoittautunut 
ongelmalliseksi perustuslain kannalta, sillä 
tukijärjestelmiä koskevat keskeiset säännök-
set ovat nykyisin pääosin lakia alemmanas-
teisissa säädöksissä. Myös säädösten sovel-
tamisen kannalta moniportainen rakenne on 
koettu usein ongelmalliseksi sekä hallinnon 
että tuen saajien näkökulmasta. 

Maaseudun yritystoimintaan ja maaseudun 
asukkaiden elämänlaadun parantamiseen täh-
täävien tukien vaikutuksia on tarkasteltu osa-
na EY:n osaksi rahoittamia maaseudun kehit-
tämisohjelmia koskevia arviointeja. Arvioin-
tien johtopäätökset ovat osittain vaihdelleet 
ohjelmasta riippuen. Erityisesti arvioinneissa 
on kiinnitetty huomiota tukien vaikuttavuu-
teen eli siihen, olisiko kehittämistyöhön ryh-
dytty ilman tukea. Toinen keskeinen näkö-
kohta liittyy vaikutusten kestävyyteen eli sii-
hen, miten tuella toteutettua toimintaa on 
voitu jatkaa tuen päättymisen jälkeen.  

Maaseudun pienten yritysten näkökulmasta 
yritysrahoituksen ja kehittämisen välineitä on 
kuluvalla ohjelmakaudella ollut monipuoli-
sesti ja kattavasti. Maaseutuhallinnon rahoi-
tuksen kohteena ovat erityisesti yrittäjäper-
heen voimin toimivat, maa- ja metsätalouteen 
eri tavoin kytkeytyvät mikroyritykset. Rahoi-
tuksen saajien toimialakirjo on varsin laaja 
alkutuotantoa harjoittavista yrityksistä palve-
luyrityksiin. Yritysten käynnistämis-, kehit-



 HE 192/2006 vp  
  
 

14

tämis- ja investointituki ovat osoittautuneet 
toimiviksi ja tavoitteisiin nähden tehokkaiksi 
maaseudun elinkeinotoiminnan kehittämisen 
muodoiksi. Lisäksi alueellista yritysympäris-
tön ja toimialan kehittämistä edistetään sekä 
pienyritysten verkostoitumista kehitetään 
useiden ohjelmien kautta. Maaseudun elin-
keinojen kehittämisen kannalta on koettu on-
gelmallisiksi muiden kuin maatilakytkentäis-
ten maaseudun yritysten jääminen eri tukijär-
jestelmien ulkopuolelle sekä tukien hakume-
nettelyn monimutkaisuus hallinnon asiakkai-
den näkökulmasta. Haasteena on ollut eri tu-
kivälineiden hyödyntäminen siten, että ne 
vastaavat parhaiten asiakkaan tarpeisiin. Yri-
tystuen hakijan on usein vaikea hahmottaa, 
minkä viranomaisen hallinnoimaa tukea olisi 
viisainta hakea. Eri lainsäädäntöihin perustu-
vien tukivälineiden koetaan kohtelevan yri-
tyksiä eriarvoisesti, vaikka tuen myöntäjä voi 
olla sama työvoima- ja elinkeinokeskus.  

Maaseudun kehittämis- ja koulutushank-
keiden tuella on toteutettu monipuolista maa-
seudun kehittämistä. Hankkeet on havaittu 
tehokkaiksi kehittämisen välineiksi maaseu-
dun yhteisöllisen toiminnan ja elinkeinoelä-
män toimintaedellytyksien luomisen kannal-
ta. Suurimmat ongelmat hanketukien toi-
meenpanossa ovat liittyneet monimutkaisiin 
käytäntöihin sekä eräiltä osin pitkiin päätök-
senteko- ja maksatusaikoihin, jotka ovat ai-
heuttaneet vaikeuksia erityisesti pienten toi-
mijoiden ja hankkeiden toteuttamisessa. 

 
3.  Esityksen tavoitteet  ja  keskeiset  

ehdotukset  

3.1. Tavoitteet ja toteuttamisvaihtoehdot  

Esityksen tavoitteena on maaseudun elin-
keinotoiminnan monipuolistaminen, maata-
loustuotteiden kilpailukyvyn edistäminen, 
maaseudun yritysten toimintaedellytysten ja 
kilpailukyvyn kehittäminen sekä maaseudun 
asukkaiden viihtyvyyden ja elinolosuhteiden 
parantaminen. Maaseudun kehittämisen tukia 
koskevan lakiehdotuksen tavoitteena on sää-
tää edellä mainittujen tavoitteiden toteuttami-
seen käytettävistä tuista sekä niitä koskevista 
edellytyksistä, ehdoista ja menettelyistä sekä 
näiden tukien osalta toteuttaa EY:n osaksi 
rahoittamaan maaseudun kehittämisohjel-
maan perustuvien tukien kansalliseen toi-

meenpanoon tarvittavat säännökset. 
Esityksen tarkoituksena on osaltaan yksin-

kertaistaa maaseudun kehittämisen tukiin liit-
tyvää lainsäädäntöä. Kuluvalla ohjelmakau-
della useisiin eri ohjelmiin sisältyvät, Euroo-
pan yhteisön varoista rahoitettavat ja koko-
naan kansallisista varoista rahoitettavat tuet 
muodostavat niin viranomaisten kuin tuen 
saajien kannalta monimutkaisen, vaikeasti 
hallittavan kokonaisuuden. Euroopan yhtei-
sön maaseudun kehittämisen tukien rahoituk-
sen keskittäminen maaseuturahastosta rahoi-
tettaviin ohjelmiin sekä niitä koskevan lain-
säädännön yhdenmukaistaminen antaa mah-
dollisuuden laatia kansallisesti yhtenäisen 
säädösperustan maaseudun kehittämiseen 
liittyville yritystuille ja hanketuille. Yhteisön 
varoista rahoitettavia tukia toimeenpantaessa 
tulisi kuitenkin edelleen huomioida yhteisön 
lainsäädännöstä aiheutuvat vaatimukset.  Täl-
tä osin esityksen tarkoituksena on saattaa lain 
tasolle perussäännökset tukien myöntämisen 
ja maksamisen edellytyksistä ja ehdoista sekä 
tukien toimeenpanosta vastaavien viran-
omaisten ja paikallisten toimintaryhmien teh-
tävistä ja toimivallasta.  

Esitys on osa maaseutuelinkeinojen rahoi-
tuslainsäädännön kokonaisuudistusta. Tar-
koituksena on uudistaa maaseutuelinkeinojen 
rahoituslaki ja sen nojalla annetut alem-
manasteiset säädökset vaiheittain. Vaihtoeh-
toina oli muuttaa voimassa olevaa lakia tai 
aloittaa lainsäädännön kokonaisuudistus. Ot-
taen huomioon voimassa olevassa rahoitus-
laissa säädettyjen tukijärjestelmien erilaiset 
tavoitteet ja menettelyt sekä lainsäädännön 
rakenteeseen liittyvät ongelmat pidettiin tar-
koituksenmukaisimpana vaihtoehtona lain 
uudistamista vaiheittain siten, että tavoitteil-
taan ja toteuttamistavoiltaan selvästi erilaisis-
ta tukijärjestelmistä säädettäisiin erillisissä 
laeissa. Ratkaisu on toimivampi myös sen 
kannalta, että uudistuksen tavoitteena on pe-
rustuslaissa lainsäädännölle asetettujen vaa-
timusten edellyttämien muutosten tekeminen, 
mikä merkitsee lainsäädännön kokonaisval-
taista tarkastelua. Lain uudistaminen aloitet-
tiin osana tulevaan ohjelmakauteen valmis-
tautumista, sillä ohjelmakauden vaihtuessa 
EY:n varojen ja ohjelmien hallinnointia sekä 
EY:n osaksi rahoittamia tukia koskevia sään-
nöksiä muutettiin.  
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3.2. Keskeiset ehdotukset 

Esitykseen sisältyvään maaseudun kehit-
tämiseen myönnettäviä tukia koskevaan la-
kiehdotukseen on otettu säännökset tukijär-
jestelmän perusteista. Lakiehdotukseen sisäl-
tyy myös useita valtuussäännöksiä, joiden 
nojalla voitaisiin säätää tarkemmin tukijärjes-
telmän yksityiskohdista sekä antaa tukien 
toimeenpanossa tarvittavia teknisluonteisia, 
pääasiassa viranomaisten ja paikallisten toi-
mintaryhmien noudattamaa menettelyä kos-
kevia määräyksiä. Tukia on tarkoitus hallin-
noida mahdollisimman pitkälti samanlaisin 
menettelyin riippumatta tuen rahoituslähtees-
tä. Tarkoituksena on selkiyttää ja yksinker-
taistaa lainsäädännön rakennetta sekä eräitä 
tuen myöntämiseen ja maksamiseen liittyviä 
käytäntöjä.   

Esityksessä ei ehdoteta tehtäväksi merkit-
täviä muutoksia tuen myöntämisen ja mak-
samisen edellytyksiin tai tuen ehtoihin. Maa-
seudun elinkeinojen kehittämistä on tarkoitus 
jatkaa yrityksen käynnistys-, investointi- ja 
kehittämistuilla. Yritystukien osalta ehdote-
taan kuitenkin laajennettavaksi mahdollisten 
tuen saajien joukkoa. Nykyisin maa- ja met-
sätalousministeriön hallinnonalan rahoitus 
maaseudulla toimiville yrityksille kohdistuu 
pääasiassa maatilan yhteydessä tai maatilojen 
kanssa palveluketjussa toimiviin, yrittäjäper-
heen ja enintään 3 ulkopuolista työntekijää 
työllistäviin yrityksiin. Kauppa- ja teolli-
suusministeriön hallinnonalan rahoitusjärjes-
telmien kautta on puolestaan tuettu muita 
kuin edellä mainittuja maatilakytkentäisiä tai 
maataloutta palvelevaa urakointia ja puutar-
hataloutta harjoittavia yrityksiä. Erityisesti 
kauppa- ja teollisuusministeriö hallinnoi kan-
sallisista varoista rahoitettavia maatalous-
tuotteen jalostuksen ja markkinoinnin ensias-
teen tukia, joiden säädösperusta on EY:n 
maaseudun kehittämisasetuksessa. Esityksel-
lä annettaisiin maaseudulla toimiville mik-
royrityksille niiden toimialaan katsomatta 
yhdenmukaiset mahdollisuudet saada maa-
seuturahastosta rahoitettavaa tukea tai muuta 
lakiehdotuksen mukaista maaseudun kehit-
tämisen tukea. Myös pienten ja keskisuurten 
yritysten toiminnan kehittämistä voitaisiin 
tukea maataloustuotteen ensiasteen jalostuk-
seen ja markkinointiin myönnettävällä tuella. 
Lisäksi tukea voitaisiin myöntää erityisesti 

maataloutta harjoittavalle maatilan toiminnan 
monipuolistamiseen. Tältä osin esityksessä 
säilytettäisiin myös erityinen maatilakytken-
täisten yritysten tuki. 

Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi 
eräiltä osin maaseudun kehittämishankkeiden 
tukia. Hanketukia kehitettäisiin säätämällä 
maaseudun elinkeinojen ja yleishyödyllisen 
kehittämisen lisäksi kahdesta uudesta tuesta. 
Yleishyödylliset investoinnit määriteltäisiin 
jatkossa selkeästi omaksi tukityypikseen ja 
pienten paikallisten toimijoiden avuksi luo-
daan koordinointihanke, jossa tuen saajana 
olisi paikallinen toimintaryhmä. Lainsäädän-
nön ja eräiden tuen myöntämiseen ja maksa-
miseen liittyvien käytäntöjen selkeyttämisel-
lä ja yksinkertaistamisella helpotetaan myös 
hanketukien hakijoiden asemaa. 

Esityksellä on tarkoitus toteuttaa eräiden 
maaseudun kehittämiseen liittyvien ohjelmi-
en hallinnoinnista annetussa laissa 
(532/2006), jäljempänä hallinnointilaki, maa- 
ja metsätalousministeriölle säädettyjen tehtä-
vien siirtäminen Maaseutuviraston tehtäviksi.  
Maaseutuviraston perustamisesta on säädetty 
Maaseutuvirastosta annetussa laissa 
(666/2006). Tarkoituksena on, että Maaseu-
tuvirasto vastaisi tukien käytännön toimeen-
panoa lähellä olevista keskushallinnon tehtä-
vistä. Maa- ja metsätalousministeriö huoleh-
tisi edelleen ohjelmien toteuttamiseen käytet-
tävien varojen ohjaukseen liittyvistä tehtävis-
tä sekä ohjelmien arvioinneista ja muista oh-
jelmien vaikutusten kokonaisvaltaisesta seu-
rannasta sekä näihin liittyvästä tiedottamises-
ta. Esityksen tarkoituksena on lisäksi perus-
taa Maaseutuvirastolle hallinnointilaissa sää-
dettyjen toimeenpanotehtävien hoitamisessa 
tarvittava toimivalta maaseudun kehittämi-
seen myönnettävien tukien osalta.  
 
4.  Esityksen vaikutukset  

4.1. Taloudelliset vaikutukset 

Esityksen vaikutukset valtion talousarvioon 
syntyvät Manner-Suomen maaseudun kehit-
tämisohjelmaan sisältyvien yritystukien ja 
hanketukien rahoituksesta. Esitykseen sisäl-
tyvien toimenpiteiden kokonaisrahoitus 
koostuu maaseuturahaston rahoitusosuudesta 
sekä julkisesta ja yksityisestä rahoitusosuu-
desta. Maaseuturahaston rahoitus vahviste-



 HE 192/2006 vp  
  
 

16

taan jäsenvaltiokohtaisesti osana ohjelman 
hyväksymistä ja sen määrä lasketaan ohjel-
maan sisältyviin toimenpiteisiin varatun val-
tion rahoituksen ja muun julkisen sekä yksi-
tyisen rahoituksen perusteella. 

Manner- Suomen maaseudun kehittämisoh-
jelman osuus Suomen käytettäväksi osoitet-
tavasta, EY:n maaseutuasetuksen mukaisesta 
maaseudun kehittämistoimenpiteiden rahoi-
tuksesta arvioidaan olevan yhteensä noin 
2 063 miljoonaa euroa mukaan lukien ns. 
modulaatiovarat. Ehdotetun lain sovelta-
misalaan kuuluvien yritystukien ja maaseu-
dun kehittämishanketukien sekä ohjelman 

toimeenpanosta aiheutuneiden ylimääräisten 
menojen eli paikallisten toimintaryhmien 
toimintarahan ja teknisen avun rahoitukseen 
arvioidaan varattavan vuosina 2007—2015 
maaseuturahaston rahoitusosuutta yhteensä 
396 miljoonaa euroa. Varat budjetoidaan ta-
lousarvion momentille 30.10.61. Valtion ra-
hoitusosuutta valtion talousarvion momentil-
le 30.10.62 arvioidaan varattavan vuosina 
2007—2015 yhteensä noin 433 miljoonaa 
euroa. Lisäksi arvioidaan ohjelmakaudella 
2007—2013 olevan käytettävissä muuta jul-
kista rahoitusta noin 50 milj. euroa ja yksi-
tyistä rahoitusta noin 547 milj. euroa. 

 
Valtion ja maaseuturahaston varat (M€) arvioidaan jakaantuvan vuosittain ohjelmakaudella 
2007—2013 seuraavasti:  
 
Momentti 2007  2008  2009  2010  2011  2012 2013 2014-15 Yht. 

30.10.61 EU 8  32 44 55 63 63  59 72 396 

30.10.62 valtio 9 35 48 61 69 69 65 77 433 

 
Ehdotetun lain soveltamisalaan kuuluvien 

yritystukien ja maaseudun kehittämishanke-
tukien toteuttamiseen sekä tekniseen apuun 
on vuoden 2007 talousarvioesityksessä bud-
jetoitu määrärahat momentille 30.10.61 ja 62. 

Esitykseen sisältyvät mahdolliset tukijär-
jestelmän muutoksesta aiheutuvat hakemus-
ten ja tukipäätösten määrässä tapahtuvat 
muutokset on tarkoitus hoitaa olemassa ole-
vin määrärahoin voimavaroja uudelleen koh-
dentamalla ja valtiontalouden tuottavuusoh-
jelma huomioon ottaen. Ohjelman käynnis-
tymisvaihe voi aiheuttaa lisämenoja tiedotuk-
sen ja toimeenpanotehtäviä hoitavien lisään-
tyneen koulutustarpeen muodossa, mutta 
näihin liittyvät kustannukset on tarkoitus kat-
taa teknisellä avulla. Esitykseen sisältyvällä, 
maaseudun kehittämiseen liittyvien ohjelmi-
en hallinnoinnista annetun lain muuttamista 
koskevalla lakiehdotuksella ei ole itsenäisiä, 
Maaseutuviraston perustamisesta riippumat-
tomia taloudellisia vaikutuksia.  
 
4.2. Yritysvaikutukset 

Esityksellä on merkittäviä vaikutuksia yri-
tysten toimintaympäristöön, yrittäjyyden 
edellytyksiin sekä yritysten toimintaan. Esi-
tykseen sisältyvillä tuilla edistettäisiin yritys-
ten aineellisia ja aineettomia investointeja 

sekä parannettaisiin maaseutuyritysten kil-
pailukykyä ja toimintaedellytyksiä. Esityksen 
mukainen yritystuki kohdistuu valtaosaltaan 
mikroyrityksiin. Poikkeuksena maatalous-
tuotteiden ensiasteen jalostuksen ja markki-
noinnin tuki, jota myönnettäisiin myös pk-
yrityksille. Esitykseen sisältyvät toimenpiteet 
eivät kohdistu suuriin yrityksiin, joiden hen-
kilötyövuosimäärä ylittää 250 työntekijää.  

Lakiehdotuksen mukaista tukijärjestelmää 
sovellettaisiin erityisesti maaseuturahaston 
rahoittamissa toimenpiteissä. Alueellisesti 
tuet voivat kohdistua koko Manner-Suomen 
käsittävään ohjelma-alueeseen. Ohjelma-alu-
eiden tukitasot tosin voivat vaihdella EY:n 
maaseutuasetuksen sekä Suomen esittämän ja 
Euroopan yhteisön komission hyväksymän 
alueellisen valtiontukikartan määrittelyjen 
mukaisesti. Lisäksi lakiehdotukseen sisälty-
vällä tukijärjestelmällä toteutettaisiin yleistä 
yrityspolitiikkaa sekä alueellista maaseu-
tuelinkeinopolitiikkaa. 

Tukijärjestelmää on pyritty selkeyttämään 
ja tekemään joustavammaksi siten, että läh-
tökohtaisesti tukijärjestelmän ulkopuolelle 
jäävien, niin sanottujen väliinputoajien määrä 
olisi mahdollisimman vähäinen. Mahdollis-
ten tuensaajien joukkoa on myös laajennettu 
rahoituslakiin verrattuna. Esityksen mukaan 
tukeen olisivat oikeutettuja maaseutualueilla 
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toimivat mikroyritykset toimialasta riippu-
matta. Tukea ei kuitenkaan kohdennettaisi 
ohjelmassa määritellyistä toimialakohtaisista 
rajoituksista johtuen rakentamisen, vähittäis-
kaupan ja kuljetuksen toimialoille.  Nykyisin 
rahoituslain mukainen tuki on kohdistunut 
pääasiassa maatilatalouden yhteydessä har-
joitettuun yritystoimintaan. Tällaisia monia-
laisia maatiloja on Suomessa kaikkiaan 
23 550 kappaletta. Esityksen perusteella tuen 
kohdejoukko laajenisi koskemaan noin 
96 300 maaseutualueilla nykyisin toimivaa 
mikroyritystä.  
 
4.3. Vaikutukset viranomaisten toimin-

taan 

Esitykseen sisältyvät keskeiset maaseudun 
kehittämisen yritystukien ja hanketukien toi-
meenpanon perusteet sekä viranomaisten teh-
täviä ja toimivaltaa koskevat säännökset.  
Lakiehdotukseen sisältyvän, lainsäädännön 
rakennetta koskevan uudistuksen toivotaan 
selkeyttävän eri toimijoiden roolia ja menet-
telyjä tukia hallinnoitaessa. Toisaalta yhteis-
työn tarve korostuu sekä keskushallinnon että 
aluehallinnon viranomaisten tasolla. Erityi-
sesti kauppa- ja teollisuusministeriön sekä 
maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalo-
jen yritysrahoituksen myöntäminen osittain 
samalle kohderyhmälle lisää ministeriöiden 
välisen yhteistyön tarvetta entisestään. 

Esityksen ei arvioida merkittävästi lisäävän 
työtaakkaa työvoima- ja elinkeinokeskuksen 
tasolla. Maataloustuotteen ensiasteen jalos-
tuksen ja markkinoinnin tukien siirtyminen 
työvoima- ja elinkeinokeskusten yritysosas-
toilta maaseutuosastoille ei aiheuta vuosita-
solla kovinkaan suurta hallinnollista taakkaa. 
Koska tuen saajien kohdejoukko tulee ole-
maan osittain sama maaseutuosaston ja yri-
tysosaston myöntämissä yritystuissa, lisää 
tämä kuitenkin osastojen välisen yhteistyön 
tarvetta. Maataloustuotteen ensiasteen mark-
kinoinnin ja jalostuksen tuissa, joissa tuen 
saajina ovat pienet ja keskisuuret yritykset on 
osastojen välinen yhteistyö erityisen tärkeä.   
Mahdollinen hallinnollisen työn lisäys on 
tarkoitus järjestää tukien toimeenpanoon käy-
tettävissä olevia voimavaroja uudelleen koh-
dentamalla. Työvoima- ja elinkeinokeskusten 
voimavaroja on tarkoitus vapauttaa siirtämäl-
lä myös eräitä hakemusten käsittelyyn liitty-

viä teknisluonteisia tehtäviä paikallisille toi-
mintaryhmille niiden rahoituskiintiöstä mak-
settavien tukien osalta. Lisäksi esityksellä on 
tarkoitus selkeyttää työvoima- ja elinkeino-
keskusten sekä paikallisten toimintaryhmien 
työnjakoa hakemusten käsittelyssä. 

Maataloushallinnon toimeenpanoon liitty-
viä keskushallinnon tason tehtäviä keskite-
tään maa- ja metsätalousministeriöstä sekä 
maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelu-
keskuksesta 1 päivänä toukokuuta 2007 toi-
mintansa aloittavaan maaseutuvirastoon. Tä-
hän liittyviä vaikutuksia on kuvattu hallituk-
sen esityksessä Eduskunnalle laeiksi Maaseu-
tuvirastosta sekä maa- ja metsätalousministe-
riön tietopalvelukeskuksesta annetun lain 
muuttamisesta (HE 36/2006 vp.).  
 
4.4. Ympäristövaikutukset 

Esityksellä ei ole välittömiä haitallisia vai-
kutuksia ympäristön tilaan. Maaseudun 
asuinympäristön parantamiseen ja elinkeino-
toiminnan kehittämiseen liittyvät toimenpi-
teet voivat jossain määrin lisätä maaseudun 
ympäristön kuormitusta. Toisaalta esitykseen 
sisältyvillä toimenpiteillä arvioidaan olevan 
positiivisia vaikutuksia ympäristöön ja ihmis-
ten terveyteen. Modernien tuotannon tekno-
logioiden ja vaihtoehtoisen energiatuotannon 
käyttöönottoa koskevilla tuilla voidaan edis-
tää ekologisesti kestävää kehitystä maaseu-
dun elinkeinotoiminnassa sekä laadukkaiden 
elintarvikkeiden tuotantoa. Maaseudun kult-
tuuri- ja luontoperintöön kohdistuvilla tuilla 
voidaan vaikuttaa positiivisesti maaseudun 
maisema- ja luontoarvojen säilymiseen. 
Osaamisen kehittämiseen liittyvät toimenpi-
teet antavat mahdollisuuden jakaa ympäris-
tön tilaan ja ympäristöystävälliseen tuotan-
toon liittyvää tietoa maaseudun yrittäjille ja 
asukkaille. Tuilla on myös mahdollista akti-
voida asukkaita paikallisen ympäristön suun-
nitelmalliseen kehittämiseen. 
 
4.5. Yhteiskunnalliset vaikutukset 

Esityksellä on merkittäviä aluekehitysvai-
kutuksia. Suomen pinta-alasta yli 90 prosent-
tia voidaan luokitella maaseuduksi ja näillä 
alueilla asuu noin 42 prosenttia väestöstä. 
Työpaikoista kuitenkin vain 32 prosenttia si-
jaitsee maaseudulla. Esitys tukee kasvukes-
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kusten ympäristöön sijoittuvien vireiden 
maaseutualueiden, ydinmaaseudun sekä har-
vaanasuttujen maaseutualueiden tasapainois-
ta, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää ke-
hitystä. Aluekehityksen kannalta suurimmat 
haasteet kohdistuvat erityisesti harvaan asu-
tuille maaseutualueille, joista valtaosa sijait-
see Itä- ja Pohjois-Suomessa. Näillä alueilla 
ongelmana on työikäisen, koulutetun väestön 
poistuminen, väestön ikääntyminen, perus-
palveluiden katoaminen, perinteisten tuotan-
nonalojen työpaikkojen vähentyminen sekä 
kuntien taloudelliset ongelmat.  

Esitykseen sisältyvillä yritystuilla lisätään 
ja säilytetään toimeentulomahdollisuuksia 
maaseudulla. Esityksen arvioidaan lisäävän 
mikroyritysten perustamisen ja toiminnan 
laajentamisen kautta työpaikkoja syrjäisillä ja 
harvaanasutuilla maaseutualueilla, jossa 
muun muassa matkailulla ja siihen liittyvällä 
pienimuotoisella käsityö- ja taideteollisuu-
della sekä matkailun oheispalveluilla on kas-
vava merkitys toimeentulon lähteenä. Maa-
seudun yrittäjyyttä ja yritysten kilpailukykyä 
edistetään myös välillisesti yrittäjyyteen roh-
kaisevan koulutuksen ja ennen kaikkea maa-
seudulla viihtyvän osaavan työvoiman säilyt-
tämistä tukevin toimenpitein. Maaseudun 
elämänlaadun parantamiseen tähtäävillä han-
ketuilla puolestaan vaikutetaan maaseudun 
asukkaiden peruspalveluiden säilyttämiseen, 
asukkaiden aktivoimiseen, maaseudun kult-
tuuri- ja luonnonperinnön säilyttämiseen. 
Esityksellä edistetään näin ollen maaseutu-
alueiden vetovoimaisuutta työ-, asuin- ja va-
paa-ajan ympäristönä. 

Esityksellä on yksilö- ja yhteisötasolla so-
siaalisia vaikutuksia. Esitys lisää paikallisten 
toimijoiden vaikutusmahdollisuuksia paikal-
lista yritystoimintaa, oman asuinympäristön 
tilaa ja peruspalveluja kehitettäessä. Paikalli-
set toimintaryhmät osallistuvat maaseudun 
kehittämisen rahoitusta koskevaan tavoittei-
den asetteluun, toimenpiteiden valintaan sekä 
tukea koskevaan päätöksentekoon. Niiden 
tärkeänä tehtävänä on toimia lähellä paikalli-
sia yrityksiä, yhteisöjä sekä asukkaita ja kan-
nustaa näitä osallistumaan maaseudun kehit-
tämiseen. Esityksellä edistetään asukkaiden 
yhteistä suunnitelmallista toimintaa kyläyh-
teisön viihtyvyyden parantamiseksi. Kylä-
toiminta sekä maaseudun kulttuuri- ja luon-
nonperinnön säilyttäminen vahvistaa paikal-

lista identiteettiä, lisää yhteisöllisyyttä ja 
edistää samalla kohteiden ympärillä tapahtu-
van yritystoiminnan edellytyksiä. Alueen in-
himillisten voimavarojen hyväksikäyttöä li-
sätään aktivoimalla maaseudun asukkaita 
omaehtoiseen ja jatkuvaan itsensä kehittämi-
seen. Esityksellä on näin ollen yksilötasolla 
elinolosuhteita edistävä sekä kansalaisyhteis-
kuntaa vahvistava vaikutus.  

Esityksellä ei ole välittömiä vaikutuksia 
sukupuolten väliseen tasa-arvoon. Esitykseen 
sisältyvät toimenpiteet on tarkoitettu lähtö-
kohtaisesti sukupuolivaikutuksiltaan neutraa-
leiksi. Esitys kuitenkin mahdollistaa toimen-
piteitä, joilla molempien sukupuolten asemaa 
maaseudulla kehitetään. Käytännössä maati-
lakotitalouden jäsenelle myönnettävä tuki 
maatilan toiminnan laajentamiseen maata-
louden ulkopuolelle edistää todennäköisesti 
erityisesti naisten työllistymismahdollisuuk-
sia maaseudulla. Esitykseen sisältyvillä toi-
menpiteillä on myös mahdollista tukea erityi-
sesti naisten yrittäjyyttä maaseudulla, jossa 
monet perinteiset alat ovat miesvaltaisia. 
Esimerkiksi yritysten yhteistoiminnan kehit-
tämisessä ja yritysten verkostoitumisessa voi-
daan tukea erityisesti naisyrittäjien verkostoi-
tumista. Samoin voidaan tukea erityisesti 
naisille suunnattua yrittäjyyskoulutusta. Toi-
saalta juuri miesten muuttoalttius on alhai-
sempi ja heidän riskinsä joutua työttömäksi 
on suurempi. Maa- ja metsätalouden työ-
paikkojen katoaminen kohdistuu erityisesti 
miehiin. Näin ollen esitykseen sisältyviä toi-
menpiteitä on voitava käyttää yhtä lailla 
myös miesten aktivoimiseen ja toiminnan 
verkottumiseen. Toimenpiteillä on mahdol-
lista edistää syrjäytymisuhan alaisten tai syr-
jäytyneiden, yksinelävien miesten asemaa ja 
luoda näille mahdollisuuksia yritystoiminnan 
ja kehittämistyön muodossa. Molempien su-
kupuolten viihtyvyyttä maaseudulla voidaan 
myös tukea näiden tarpeisiin räätälöidyn 
koulutuksen järjestämisen, asuinympäristön 
parantamisen sekä kulttuuri- ja luonnonpe-
rinnön säilyttämisen avulla.    
 
5.  Asian valmistelu 

5.1. Valmisteluvaiheet ja -aineisto 

Esitys on valmisteltu maa- ja metsätalous-
ministeriössä. Esityksen valmisteluun liittyen 
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maa- ja metsätalousministeriö on pyytänyt 
työvoima- ja elinkeinokeskuksilta, rahoitus-
laitoksilta sekä kunnan maaseutuelinkeinovi-
ranomaisten edustajana Maaseudun Kehittä-
jät ry:ltä lausuntoa maaseutuelinkeinojen ra-
hoituslainsäädännön vaikutuksista. Lausun-
topyynnössä pyydettiin kiinnittämään huo-
miota erityisesti lainsäädännön rakenteeseen, 
mahdollisiin tulkintaongelmiin sekä muihin 
lainsäädännön soveltamisesta saatuihin ko-
kemuksiin. Esityksessä on mahdollisuuksien 
mukaan otettu huomioon lausunnoissa esiin 
tulleiden voimassa olevan lainsäädännön ra-
kenteeseen liittyvien ongelmien korjaaminen.  

Maa- ja metsätalousministeriön asettamas-
sa maaseudun kehittämisen strategiaryhmäs-
sä on valmisteltu esitys Suomen maaseudun 
kehittämisstrategiaksi vuosille 2007—2013. 
Kysymyksessä on maaseutuasetuksen 11 ar-
tiklassa tarkoitettu kansallinen strategiasuun-
nitelma, joka toimii viitekehyksenä maaseu-
dun kehittämisohjelmia laadittaessa. Strate-
giatyöhön osallistuivat maa- ja metsätalous-
ministeriön lisäksi sisäasiainministeriön, ym-
päristöministeriön, valtiovarainministeriön, 
Ahvenanmaan maakunnan hallituksen, Maa- 
ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK 
r.y.:n, Svenska lantbruksproducenternas cent-
ralförbund SLC rf:n, Maa- ja elintarviketa-
louden tutkimuskeskuksen, Pellervon talou-
dellisen tutkimuslaitoksen, työvoima- ja 
elinkeinokeskusten sekä paikallisten toimin-
taryhmien edustajat. Maaseudun kehittämi-
sen strategiaryhmässä ja sen alaisissa työ-
ryhmissä valmisteltiin myös ehdotus Man-
ner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmak-
si. Suomen maaseudun kehittämisstrategiaa 
koskevasta esityksestä ja ehdotuksesta Man-
ner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmak-
si järjestettiin laaja lausuntokierros ennen 
niiden saattamista valtioneuvoston käsiteltä-
väksi. Valtioneuvosto hyväksyi 3 päivänä 
elokuuta 2006 esityksen Suomen maaseudun 
kehittämisstrategiaksi sekä ehdotuksen Man-
ner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmak-
si. Valtioneuvoston käsittelyn jälkeen ehdo-
tus Manner-Suomen maaseudun kehittämis-
ohjelmaksi toimitettiin komissiolle maaseu-
tuasetuksen 18 artiklan mukaisesti. 
    
 
 

5.2. Lausunnot ja niiden huomioon otta-
minen 

Esitys on valmisteltu virkatyönä. Esityk-
sestä on pyydetty lausunnot seuraavilta ta-
hoilta: oikeusministeriö, valtiovarainministe-
riö, sisäasiainministeriö, työministeriö, kaup-
pa- ja teollisuusministeriö, opetusministeriö, 
työvoima- ja elinkeinokeskukset, Maa- ja 
metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y., 
Svenska lantbruksproducenternas centralför-
bund SLC rf, Elinkeinoelämän keskusliitto 
EK, Suomen yrittäjät ry, Suomen 4 H-liitto 
ry, ProAgria Maaseutukeskusten liitto, Palis-
kuntain yhdistys, Saamelaiskäräjät, Metsäta-
louden kehittämiskeskus Tapio sekä Suomen 
Kylätoiminta ry:n toimintaryhmäjaosto. Li-
säksi lausuntoa pyydettiin maa- ja metsätalo-
usministeriön osastoilta sekä taloudelliselta 
yksiköltä. 

Lausunnoissa kiinnitettiin huomiota erityi-
sesti maaseudun kehittämiseen myönnettäviä 
tukia koskevaan lakiehdotukseen. Sen tavoit-
teita pidettiin yleisesti hyvinä ja kannatetta-
vina. Lakiehdotuksen rakennetta pidettiin 
selkeänä. Erityisen tärkeänä nähtiin maaseu-
dun kehittämisen yritystuen laajentaminen 
koskemaan myös muita kuin maatilakytken-
täisiä yrityksiä. Muutoksen arvioitiin vähen-
tävän sellaisia tilanteita, joissa yritys jää toi-
mialakohtaisista rajoituksista johtuen eri hal-
linnonalojen tukijärjestelmien ulkopuolelle. 
Useammissa lausunnoissa todettiin, että yri-
tystuen kohderyhmän laajentuminen korostaa 
maa- ja metsätalousministeriön, kauppa- ja 
teollisuusministeriön sekä työvoima- ja elin-
keinokeskusten osastojen välisen yhteistyön 
merkitystä. Hanketukien osalta yleishyödyl-
listen investointihankkeiden sekä koordinoin-
tihankkeiden tukea pidettiin kannatettavina 
uudistuksina, jotka selkeyttävät tukijärjes-
telmää. Lausunnoissa esitetyt muutosehdo-
tukset on mahdollisuuksien mukaan pyritty 
ottamaan huomioon hallituksen esityksen 
valmistelussa. 

 
6.  Ri ippuvuus muista es i tyksistä  

Esitys liittyy kauppa- ja teollisuusministe-
riössä valmisteltuun yritystoiminnan kehit-
tämiseen myönnettäviä valtionavustuksia 
koskevan lainsäädännön uudistukseen, jota 
koskeva esitys on tarkoitus antaa eduskun-
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nalle syysistuntokaudella 2006. Uudistukses-
sa on otettu huomioon maataloustuotteen en-
siasteen jalostuksen ja markkinoinnin tukien 
siirtyminen rahoitettavaksi osana maa- ja 
metsätalousministeriön hallinnonalan tukijär-
jestelmää. 

Esitykseen eivät sisälly kaikki Manner-
Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan pe-
rustuvat tuet. Tällaisia muita tukia ovat eri-
tyisesti ohjelman linjaan 2 sisältyviä ympä-
ristön ja maaseudun tilan parantamiseen täh-
täävät tuet, joista säädettäisiin erikseen. Niitä 
koskeva hallituksen esitys on tarkoitus antaa 
eduskunnalle syysistuntokaudella 2006. 
Myös maatalouden rakennetuet on tarkoitus 
vuonna 2008 sisällyttää osarahoitteisina oh-
jelmaan. Näitä koskeva rahoituslain uudistus 
on tarkoitus toteuttaa vuoden 2007 aikana.  

Esitys täydentää Maaseutuviraston perus-
tamisen aiheuttamia muutoksia koskevaa 
maataloushallinnon lainsäädännön uudistus-
ta, jota koskeva esitys on tarkoitus antaa 
Eduskunnalle syysistuntokaudella 2006. Esi-

tyksellä annettaisiin Maaseutuvirastoon siir-
tyviä tehtäviä ja sille perustettavaa toimival-
taa koskevat säännökset maaseudun kehittä-
misen yritystukien ja hanketukien osalta sekä 
tehtäisiin hallinnointilakiin Maaseutuvirastol-
le siirtyviä, ohjelman ja varojen hallinnoin-
tiin liittyviä tehtäviä koskevat muutokset. 

Kuluvalla ohjelmakaudella toteutettavien 
ohjelmien perusteella tehtyjen sitoumusten 
maksatukset ja niitä koskevat oikaisutoimen-
piteet jatkuvat ohjelmakauden loputtua. Li-
säksi purkautuneita sitoumuksia voidaan 
käyttää tuen myöntämiseen. Näin ollen ehdo-
tetun lain yhteydessä ei kumottaisi tai muu-
tettaisi rahoituslain tai porotalouden ja luon-
taiselinkeinojen rahoituslain yritys- ja hanke-
tukia koskevia säännöksiä. Tarvittavia ku-
moamis- ja muutossäännöksiä koskeva esitys 
on tarkoitus antaa erikseen vuoden 2007 ai-
kana. 

Esitys liittyy vuoden 2007 valtion talousar-
vioon ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yh-
teydessä. 

 
 
 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1.  Lakiehdotusten perustelut  

1.1. Laki maaseudun kehittämiseen 
myönnettävistä tuista 

1 §. Lain tavoitteet. Lain tavoitteena on 
maaseudun elinkeinotoiminnan monipuolis-
taminen sekä maaseudun yritysten toiminta-
edellytysten ja kilpailukyvyn edistäminen. 
Tavoitteen toteuttamiseksi laissa säädettäisiin 
maatilan toiminnan laajentamiseen ja maa-
seudun mikroyritysten perustamiseen tai laa-
jentamiseen myönnettävistä yritystuista. Li-
säksi lain perusteella voitaisiin tukea maa-
seudun elinkeinotoiminnan yleiseen kehittä-
miseen tähtääviä hankkeita.  

Lain tavoitteena on lisäksi maataloustuot-
teiden kilpailukyvyn edistäminen. Laissa sää-
dettäisiin pienille ja keskisuurille yrityksille 
maataloustuotteen ensiasteen jalostukseen ja 
markkinointiin myönnettävistä yritystuista. 
Tuotteiden kilpailukykyä voitaisiin edistää 
myös välillisesti maataloustuottajille järjes-
tettävän koulutuksen muodossa.  

Lakiehdotukseen sisältyvillä tuilla on tar-

koitus parantaa maaseudun asukkaiden elä-
mänlaatua monipuolisin toimenpitein.  Lailla 
on tarkoitus tukea sellaisen koulutuksen jär-
jestämistä, jolla vaikutetaan maaseudun toi-
mijoiden ja asukkaiden osaamiseen. Koulu-
tuksella voidaan edistää muun muassa maa- 
ja metsätalouden kilpailukykyä sekä edistää 
yrittäjyyttä tai ympäristötietoutta. Tukitoimil-
la voidaan aktivoida maaseudun asukkaita 
elämän eri osa-alueilla sekä edistää maaseu-
dun kulttuuriperinnön säilyttämistä.   

Lain tavoitteiden kannalta läpäisyperiaat-
teena on ekologisesti, taloudellisesti ja yh-
teiskunnallisesti kestävän kehityksen tavoit-
telu. Tarkoituksena on luoda mahdollisuuksia 
jatkuvaan yritystoimintaan, joka on kyllin 
kilpailukykyistä ottaakseen huomioon ympä-
ristön ja työntekijöiden hyvinvoinnin. Ta-
voitteena on luoda maaseutualueille kestäviä 
työllistymismahdollisuuksia. Maaseudun 
asukkaiden aktivointiin liittyvillä toimenpi-
teillä pyritään edistämään asukkaiden tietoi-
suutta mahdollisuuksistaan ja ympäristöstään 
myös muilla elämänalueilla. Toimenpiteillä 
pyritään pysyviin vaikutuksiin maaseudun 
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yrittäjien, työntekijöiden ja asukkaiden elä-
mänlaadun kannalta.    

2 §. Soveltamisala. Lakia sovellettaisiin 
sellaisiin maaseudun kehittämiseen myönnet-
täviin tukiin, joita rahoitetaan Euroopan yh-
teisön ja kansallista varoista tai kokonaan 
kansallisista varoista. Lain soveltamisalan on 
tarkoitus olla laaja. Sen piiriin kuuluisi eri-
tyisesti osa EY:n maaseutuasetuksen mukai-
sen Manner-Suomen maaseudun kehittämis-
ohjelmaan sisältyvistä tuista. Näitä ovat yri-
tykselle myönnettävät tuet maataloustuotteen 
ensiasteen jalostuksen ja markkinoinnin yri-
tystoimintaan, maatilan toiminnan monipuo-
listamiseen sekä mikroyritysten toiminnan 
aloittamiseen ja kehittämiseen. Lain sovel-
tamisalaan kuuluisivat näin ollen myös tuet 
porotalouden ja luontaiselinkeinon harjoitta-
jan toiminnan monipuolistamiseen tai laajen-
tamiseen tai näiden elinkeinotoiminnan ke-
hittämiseen liittyviin hankkeisiin, joita voi-
daan voimassa olevan lainsäädännön mukaan 
tukea porotalouden ja luontaiselinkeinojen 
rahoituslain ja eräiltä osin myös rahoituslain 
mukaisin tukijärjestelmin. Lisäksi lain sovel-
tamisalaan kuuluisivat maaseudun asukkai-
den elämänlaadun parantamiseen, maaseudun 
elinkeinotoiminnan yleiseen kehittämiseen 
sekä maa- ja metsätalouden harjoittajien ja 
muiden maaseudun toimijoiden osaamisen 
kehittämiseen myönnettävät tuet.  

Soveltamisala kattaisi lähes kaiken muun 
maaseudun kehittämisenä pidettävän toimin-
nan kuin sellaisen maaseudun kehittämisen 
tuen, joka myönnetään maataloutta harjoitta-
valle maatalouden tuotantotoimintaan, toi-
minnasta luopumiseen tai maatalouden ra-
kenteen parantamiseen. Näin ollen sovelta-
misalan ulkopuolelle jäisivät maatalouden 
rakennetuet, jotka myönnetään maatalouden 
aloittamiseen, maa- ja metsätaloustilojen ra-
kenteelliseen uudistamiseen tai muuhun maa-
talouden tuotantotoiminnan kehittämiseen. 
Lakia ei myöskään sovellettaisi tukeen, joka 
rahoitetaan Euroopan yhteisön rakennerahas-
tojen tai Euroopan kalatalousrahaston varois-
ta. Tällaisella tuella voi olla maaseudun ke-
hittämiseen liittyviä tavoitteita tai vaikutuk-
sia. Ne eivät kuitenkaan tulisi lain sovelta-
misalan piiriin. Lakia ei sovellettaisi sellai-
siin valtakunnallisiin maaseudun tutkimus- ja 
kehittämishankkeisiin, jotka rahoitetaan ko-
konaan kansallisista varoista ja jotka eivät 

perustu ohjelmaan. Soveltamisalan rajauksis-
ta säädettäisiin 2 momentissa. Edellä maini-
tuista soveltamisalan ulkopuolelle jäävistä 
tuista säädetään muun muassa rahoituslaissa, 
kolttalaissa sekä porotalouden ja luontais-
elinkeinojen rahoituslaissa.   

Maaseudun luonnonvarojen kestävän käy-
tön edistämiseen, ympäristön tilan ja tuotan-
toeläinten hyvinvoinnin parantamiseen sekä 
epäsuotuisista luonnonolosuhteista maata-
loudelle aiheutuvien haittojen korvaamiseen 
myönnettävistä tuista olisi voimassa, mitä 
niistä luonnonhaittakorvauksesta, maatalou-
den ympäristötuesta sekä eräistä muista ym-
päristön ja maaseudun tilan parantamiseen 
liittyvistä tuista annettavassa laissa sääde-
tään. Hallituksen esitys laiksi luonnonhaitta-
korvauksesta, maatalouden ympäristötuesta 
sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun 
tilan parantamiseen liittyvistä tuista annetaan 
eduskunnalle kuluvalla istuntokaudella. Lain 
on tarkoitus tulla voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2007. Metsätalousmaan kestävää käyt-
töä koskevista toimenpiteistä säädettäisiin 
edelleen kestävän metsätalouden rahoitusta 
koskevassa lainsäädännössä. Myös kestävän 
metsätalouden rahoituksesta annetun lain 
(1094/1996) uudistamista koskeva hallituk-
sen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle 
syysistuntokaudella 2006. Uudistuksen on 
tarkoitus tulla voimaan vuoden 2008 alusta. 
Näin ollen pykälän 3 momentin mukaan 
EY:n maaseutuasetuksen 36 artiklassa tarkoi-
tetuista toimenpiteistä säädetään muussa 
lainsäädännössä. Erityisesti koltta-aluetta 
koskevasta palvelujen kehittämiseen myön-
nettävästä tuesta olisi edelleen voimassa, mi-
tä siitä kolttalain 13 §:ssä säädetään. 

Lakiehdotukseen sisältyviin tukiin sovelle-
taan eräin poikkeuksin yleislakina valtion-
avustuslakia (688/2001). Poikkeukset ovat 
lähinnä niitä tilanteita, joissa tukea myönne-
tään valtion viranomaiselle tai laitokselle ja 
kyse on yhteisrahoitteisesta toiminnasta. Tu-
kien toimenpanon kannalta on välttämätöntä 
luoda mahdollisimman yhtenäiset menettelyt 
tuen saajan asemasta riippumatta.  Näin ollen 
lakiehdotukseen on otettu säännökset myös 
sellaisista seikoista, joista on säädetty valti-
onavustuslaissa. Tukien toimeenpanossa tu-
levat sovellettaviksi myös hallintomenettelyä 
ja viranomaisten toimintaa koskevat yleis-
säädökset. Lakiehdotukseen on otettu viittaus 
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näihin säädöksiin vain siltä osin kuin se on 
tarpeen soveltamistilanteen selkeyttämiseksi. 

3 §. Suhde Euroopan yhteisön lainsäädän-
töön. Lakia on tarkoitus soveltaa eräisiin 
Manner-Suomen maaseudun kehittämisoh-
jelmaan sisältyviin osarahoitteisiin tukiin. Li-
säksi lain soveltamisalaan kuuluisivat mah-
dolliset muut vastaavat yhteisön varoista osa-
rahoitettavat tuet.   Lakiehdotuksen 3 §:n 
mukaan lakia sovellettaisiin Euroopan yhtei-
sön osaksi rahoittamien tukien myöntämi-
seen, maksamiseen, seurantaan, tarkastuk-
seen ja takaisinperintään, jollei Euroopan yh-
teisön lainsäädännöstä muuta johdu.  

Manner-Suomen maaseudun kehittämisoh-
jelmaan sisältyvistä tuista säädetään EY:n 
maaseutuasetuksessa sekä sen nojalla annet-
tavassa komission täytäntöönpanoasetukses-
sa, jonka käsittely yhteisössä on hallituksen 
esityksen laatimishetkellä kesken. Ohjelmaan 
perustuvien tukien myöntämiseen vaikuttavat 
lisäksi keskeisellä tavalla ohjelmassa tuelle 
asetetut tavoitteet sekä komission ohjelman 
hyväksymistä koskeva päätös. Ohjelmaperus-
teisia tukia koskevat erityisjärjestelyt on 
mahdollisuuksien mukaan pyritty ottamaan 
huomioon lain valmistelussa siten, että niiden 
kohdalla noudatettavista poikkeuksista on 
säädetty erikseen.  

4 §. Määritelmät. Pykälässä säädettäisiin 
lain kannalta keskeisistä määritelmistä. Mää-
ritelmiä on pyritty mahdollisuuksien mukaan 
käyttämään johdonmukaisesti muun maaseu-
dun kehittämisen ja maatalouden alan lain-
säädännössä omaksuttujen käsitteiden kans-
sa. Määritelmät eivät kuitenkaan noudata ra-
hoituslaissa omaksuttuja käsitteitä, sillä tar-
koituksena on ottaa huomioon lakiehdotuk-
seen sisältyvien toimenpiteiden erot suhtees-
sa rahoituslain mukaisiin maatalouden kilpai-
lukykyä ja rakenteen uudistusta koskeviin 
tukijärjestelmiin. Myös yhteisön lainsäädän-
nössä käytetyt käsitteet ovat jonkin verran 
muuttuneet. 

Pykälän 1 kohdan mukaan maataloudella 
tarkoitetaan peltoviljelyä, karjataloutta tai 
muuta tuotantoeläinten pitoa, kasvihuonetuo-
tantoa, puutarha- ja taimitarhaviljelyä, turkis-
tarhausta, hevostaloutta, porotaloutta, mehi-
läistaloutta, ammattimaista metsästystä, mar-
jastusta tai sienestystä taikka muuta Euroo-
pan yhteisön perustamissopimuksen liitteessä 
I tarkoitettujen tuotteiden tuotantotoimintaa. 

Sen sijaan maataloudella ei tarkoiteta maata-
loustuotteen ensiasteen jalostusta tai markki-
nointia, jota koskevasta määritelmästä sää-
dettäisiin pykälän 5 kohdassa. Euroopan yh-
teisön perustamissopimuksen liitteessä I tar-
koitettuja tuotteita ovat muun muassa meije-
rialan tuotteet, vilja, rasvat sekä vihanneksis-
ta ja kasviksista valmistetut tuotteet. Maata-
loustuotteita eivät ole esimerkiksi virvoitus-
juoma, leipomotuote, jäätelö, maustettu jo-
gurtti tai juusto. Maatalouden käsite on lain 
kannalta keskeinen. Se määrittelee ensinnä-
kin soveltamisalan. Lakia ei sovellettaisi tu-
kiin, joita myönnetään maataloutta harjoitta-
valle edellä mainittuun tuotantotoimintaan. 
Toiseksi laissa säädettäisiin mahdollisuudes-
ta myöntää yritystukea maatilan toiminnan 
laajentamiseen maatalouden ulkopuolelle. 
Yritystukea ei näin ollen voitaisi myöntää 
peltoviljelyyn erikoistuneen toiminnan mo-
nipuolistamiseen esimerkiksi turkistarhauk-
sen aloittamisella. Määritelmä vastaa rahoi-
tuslain 3 §:n 1 momentin 1 kohdassa säädet-
tyä maatalouden määritelmää.  

Maatilalla tarkoitetaan pykälän 2 kohdan 
mukaan viljelijän johtamaa yhden tai use-
amman kiinteistön, kiinteistön osan tai tuo-
tantorakennuksen tai sen maapohjan muodos-
tamaa maatalouden harjoittamiseen käytettä-
vää, toiminnallisesti ja taloudellisesti itse-
näistä tuotantoyksikköä, jota hallitaan yhtenä 
kokonaisuutena omistuksen tai vuokrauksen 
perusteella. Määritelmä on uusi ja sen tarkoi-
tuksena on rajata ne tilanteet, joissa tukea 
voidaan myöntää maatilan toiminnan moni-
puolistamiseen.  

Yrityksellä tarkoitetaan pykälän 3 kohdan 
mukaan luonnollista henkilöä tai yhteisöä, 
joka elinkeinonaan harjoittaa tai ryhtyy har-
joittamaan taloudellista toimintaa. Yrityksenä 
ei kuitenkaan pidettäisi julkista yritystä, jossa 
valtio, kunta tai muu julkisoikeudellinen yh-
teisö käyttää suoraan tai välillisesti määräys-
valtaa. Määritelmä on tarpeen säädettäessä 
yritystuen myöntämisen edellytyksistä sekä 
hanketuen saajaa koskevista rajoituksista. 

Pykälän 4 kohtaan sisältyvä maataloustuot-
teen määritelmä on vakiintunut. Maatalous-
tuotteella tarkoitetaan yleensä Euroopan yh-
teisön perustamissopimuksen liitteessä I tar-
koitettua tuotetta. Määritelmään on lisätty ka-
lastusalan tuotteita koskeva rajoitus. EY:n 
maaseutuasetuksen 28 artiklan 1 kohdan mu-
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kaista tukea ei voitaisi myöntää kalastusalan 
tuotteiden jalostukseen ja markkinointiin. 
Myös maataloustuotteen ensiasteen jalostusta 
ja markkinointia koskevissa yhteisön valtion-
tukisäännöissä on omaksuttu vastaava rajaus. 
Maataloustuotteen ensiasteen jalostuksella ja 
markkinoinnilla tarkoitetaan 5 kohdan mu-
kaan maataloustuotteiden sellaista lajittelua, 
pakkaamista, säilyttämistä, jalostamista tai 
muuta käsittelyä, jonka jälkeen tuote on edel-
leen maataloustuote. Myös tämä määritelmä 
on vakiintunut yhteisön ja kansallisessa lain-
säädännössä. 

Kyläyhteisöllä tarkoitetaan pykälän 6 koh-
dan mukaan rajatun maantieteellisen alueen 
asukkaista koostuvaa yhteisöä, joka on sijain-
tinsa ja toimintansa perusteella muodostunut 
omaksi kokonaisuudekseen. Määritelmä on 
uusi ja sen tarkoituksena on määritellä maa-
seudun asukkaiden asuinympäristön paran-
tamiseen myönnettävien tukien kohdealuetta.  

Hanke on suunnitelmaan perustuvaa, kes-
toltaan rajattua toimintaa, jonka tarkoitukse-
na ei ole tuottaa välitöntä taloudellista etua 
tuen saajalle. Pykälän 7 kohdan määritelmä 
poikkeaa kansallisessa maaseudun kehittä-
misasetuksessa käytetystä määritelmästä siltä 
osin kuin se koskee ainoastaan maaseudun 
elinkeinotoiminnan ja maaseudun asukkaiden 
elämänlaadun parantamiseen tähtäävää yleis-
tä kehittämistoimintaa. Aikaisemmin kehit-
tämishankkeella on tarkoitettu edellä maini-
tun kehittämistoiminnan lisäksi yritystuella 
toteutettavia kehittämishankkeita.  

Pykälän 8 kohtaan sisältyy tuettavan toi-
menpiteen määritelmä. Tuettavalla toimenpi-
teellä tarkoitetaan yritystoiminnan aloittami-
seen, laajentamiseen tai kehittämiseen liitty-
vää toimenpidettä tai hanketta, johon tukea 
on haettu tai johon tuki on myönnetty. Voi-
massa olevassa lainsäädännössä ei ole yhtä 
yhtenäistä tuettavaa toimenpidettä kuvaavaa 
käsitettä. Yhteisön lainsäädännössä on va-
kiintuneesti käytetty toimen käsitettä, joka 
määritellään maaseutuasetuksen 2 artiklan e 
kohdassa. Käsitettä ei kuitenkaan ole sellai-
senaan omaksuttu kansallisessa lainsäädän-
nössä tai käytännön hallintotoiminnassa. 

Lakiehdotuksen 4 §:n 9 kohdassa määritel-
lään investointi. Investoinnilla tarkoitetaan 
rakennuksen tai rakenteen rakentamista, laa-
jentamista ja korjaamista sekä muuta aineel-
lisen tai aineettoman käyttöomaisuuden 

hankkimista.   
Määritelmiä tarvitaan myös tuettavan toi-

menpiteen rahoituksen eri lähteistä. Maaseu-
tuasetuksen 70 artiklan 1 kohdan mukaan 
EY:n rahoitusosuus määräytyy osuutena tu-
kikelpoisten menojen perusteella maksetun 
julkisen rahoituksen kokonaismäärästä. Näin 
ollen rahoitusta on tarpeen seurata osarahoi-
tussuhteiden sekä yhteisön lainsäädännössä 
asetettujen julkisen rahoituksen enimmäis-
määrien kannalta.  Valtion rahoituksella tar-
koitetaan 10 kohdan mukaan maa- ja metsä-
talousministeriön hallinnonalalle maaseudun 
kehittämiseen valtion talousarviossa osoitet-
tuja varoja ja maatilatalouden kehittämisra-
haston käyttösuunnitelmassa osoitettuja varo-
ja. Käsite on merkityksellinen määriteltäessä, 
mitä osaa tuettavan toiminnan tai toimenpi-
teen rahoituksesta tässä laissa säädetyt tuen 
ehdot koskevat. Pykälän 11 kohdan mukaan 
muulla julkisella rahoituksella tarkoitetaan 
kunnan viranomaisen, muiden julkisoikeu-
dellisten yhteisöjen ja julkisten yritysten ra-
hoitusta. Yhteisön rahoituksella tarkoitetaan 
12 kohdan mukaan Euroopan yhteisön maa-
seudun kehittämisrahaston varoja tai muuta 
Euroopan yhteisön tässä laissa säädettyihin 
tukiin varaamaa rahoitusta. On mahdollista, 
että joitakin lakiehdotuksessa tarkoitettuja 
toimenpiteitä rahoitettaisiin esimerkiksi Eu-
roopan maatalouden tukirahastosta, jos yhtei-
sön lainsäädäntö tätä edellyttää. Tällaisista 
toimenpiteistä voidaan mainita ainakin soke-
rialan väliaikaisen rakenneuudistuksen mo-
nipuolistamistuki, josta säädetään yhteisön 
sokerialan väliaikaisesta rakenneuudistusjär-
jestelmästä ja yhteisen maatalouspolitiikan 
rahoituksesta annetun asetuksen (EY) N:o 
1290/2005 muuttamisesta annetussa neuvos-
ton asetuksessa (EY) N:o 320/2006. Julkisel-
la rahoituksella tarkoitetaan 13 kohdan mu-
kaan valtion rahoitusta, muuta julkista rahoi-
tusta sekä yhteisön rahoitusta, jos tuki rahoi-
tetaan osaksi Euroopan yhteisön varoista. 
Pykälän 14 kohdan mukaan yksityisellä ra-
hoituksella tarkoitetaan luonnollisen henki-
lön tai yksityisoikeudellisen yhteisön rahoi-
tusta tai muuta suoritusta, jonka arvo on ra-
hana määriteltävissä. Suoritus voi olla rahan 
lisäksi työtä, tavaraa, käyttöoikeuksia tai 
muita oikeuksia, joiden arvo on rahana mää-
riteltävissä.  Kokonaisrahoituksella puoles-
taan tarkoitetaan 15 kohdan mukaan julkista 
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ja yksityistä rahoitusta. Kokonaisrahoituksen 
määritelmä on merkityksellinen tarkastelta-
essa hakijan laatimaa tuettavaa toimintaa 
koskevaa suunnitelmaa ja seurattaessa tuen 
maksamisen yhteydessä suunnitelman toteu-
tumista.  

Pykälän 16 kohdan mukaan tuella tarkoite-
taan valtion rahoitusta tai valtion ja yhteisön 
rahoitusta, joka myönnetään avustuksena. 
Tuen myöntäminen ei näin ollen tarkoita pää-
töstä, joka koskee muun julkisen rahoituksen 
myöntämistä. Muulla julkisella rahoituksella 
tai yksityisellä rahoituksella on merkitystä 
lähinnä tuen määrän kannalta sekä silloin kun 
ohjelma edellyttää esimerkiksi kuntien tai 
yksityisten toimijoiden osallistumista, näiden 
rahoitusosuuden seuraamisen kannalta. Vä-
hämerkityksisellä tuella tarkoitetaan 17 koh-
dan mukaan Euroopan yhteisön perustamis-
sopimuksen 92 ja 93 artiklan soveltamisesta 
tiettyihin valtion monialaisen tuen muotoihin 
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 
994/98 2 artiklan mukaisesti perustamisso-
pimuksen 88 artiklassa määrätystä ilmoitus-
velvollisuudesta vapautettua tukea. Sanotun 
asetuksen 2 artiklan mukaan komissiolla on 
mahdollisuus säätää asetuksella tietyn enim-
mäismäärän alittavan tuen vapauttamisesta 
EY:n perustamissopimuksen 88 artiklassa 
säädetystä valtion tuen ilmoitusvelvollisuu-
desta. Nykyisin sovellettavat maatalouden ja 
kalastusalan sekä yleistä de minimis -tukea 
koskevat komission asetukset ovat voimassa 
vuoden 2006 loppuun. Tulevaa ohjelmakaut-
ta koskevien asetusten käsittely on yhteisössä 
kesken. Todennäköisesti yleistä de minimis -
tukea koskevat säännökset tulevat jonkin ver-
ran muuttumaan.  

Lakiehdotuksen säännökset koskevat myös 
ohjelmaperusteista tukea. Hallinnointilailla 
tarkoitetaan pykälän 18 kohdan mukaan 
maaseudun kehittämiseen liittyvien ohjelmi-
en hallinnoinnista annettua lakia. Laki tuli 
voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2006 ja sitä 
sovelletaan sellaisiin maaseudun kehittämis-
ohjelmiin, joiden toteuttaminen alkaa 1 päi-
vänä tammikuuta 2007 tai sen jälkeen. Lakiin 
sisältyvät säännökset maaseudun kehittämis-
ohjelmien laatimisesta, toteuttamisesta, arvi-
oinnista ja seurannasta. Pykälän 19 kohdassa 
määritellään ohjelma. Ohjelma on hallinnoin-
tilain 7 §:n mukaisesti hyväksytty, Euroopan 
yhteisön ja kansallisista varoista tai koko-

naan kansallisista varoista rahoitettu ohjelma.  
Osa ohjelmiin varatusta rahoituksesta voi-

daan suunnata paikallisten maaseudun kehit-
tämissuunnitelmien toteuttamiseen antamalla 
paikallisille toimintaryhmille kiintiö, joiden 
puitteissa ne voivat osallistua tuen saajien va-
lintaan paikallisissa suunnitelmissa asetettu-
jen tavoitteiden ja painopisteiden perusteella. 
Paikallisella toimintaryhmällä tarkoitetaan 20 
kohdan mukaan hallinnointilain 21 §:ssä tar-
koitettua maa- ja metsätalousministeriön hy-
väksymää paikallista toimintaryhmää. Paikal-
lisella suunnitelmalla taas tarkoitetaan 21 
kohdan mukaan paikallisen toimintaryhmän 
alueella toteutettavaa hallinnointilain 6 §:ssä 
tarkoitettua paikallista maaseudun kehittä-
missuunnitelmaa.  Paikallisen toimintaryh-
män rahoituskiintiöllä taas tarkoitetaan 
22 kohdan mukaan rahoitusta, jonka maa- ja 
metsätalousministeriö on osoittanut paikalli-
sen toimintaryhmän hallinnointilain 6 §:ssä 
tarkoitetun suunnitelman toimeenpanoon.  
 
2 luku. Tuen myöntämisen yleiset edel-

lytykset  

5 §. Tuen saajaa koskevat edellytykset. Py-
kälän 1 momentissa säädettäisiin tuen saajaa 
koskevista yleisistä edellytyksistä. Tuen saa-
ja voisi olla julkisoikeudellinen tai yksityis-
oikeudellinen oikeushenkilö taikka luonnol-
linen henkilö. Julkisoikeudellisia oikeushen-
kilöitä ovat muun muassa valtio ja sen laitos, 
kunta, kuntayhtymä, seurakunta ja muu us-
konnollinen yhdyskunta sekä saamelaiskärä-
jät. Yksityisoikeudellisia oikeushenkilöitä 
ovat muun muassa yhdistykset, luonnollinen 
henkilö elinkeinonharjoittajana, avoin yhtiö, 
kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö sekä osuus-
kunta. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin tuen 
saajan ikää koskevista edellytyksistä. Tukea 
voitaisiin myöntää 18 vuotta täyttäneelle 
henkilölle ja alle 63-vuotiaalle henkilölle. 
Rahoituslain 5 §:n 3 momentin mukaan tukea 
ei myönnetä alle 18-vuotiaalle eikä 65 vuotta 
täyttäneelle henkilölle.  Tuen saajan yläikära-
jaa on tarpeen muuttaa työeläkeuudistuksen 
johdosta. Jatkossa tukea ei näin ollen myön-
nettäisi henkilölle, jolla on mahdollisuus 
vanhuuseläkkeeseen. Tuen saajan ikää kos-
kevan vaatimuksen olisi 2 momentin mukaan 
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täytyttävä tukihakemuksen vireille tulon het-
kellä. Säännöksen tarkoituksena on selkiyttää 
soveltamistilannetta. Tuen saajan ikää kos-
kevan vaatimuksen täyttyminen ei olisi näin 
ollen riippuvainen tukihakemuksen käsittelyn 
kestosta tai muusta tuen saajan vaikutuspiirin 
ulkopuolella olevasta seikasta. 

6 §. Tuettava toiminta. Pykälässä säädettäi-
siin tuettavasta toiminnasta. Säännös vastaa 
sisällöltään pitkälti voimassa olevaa lainsää-
däntöä. Merkittävä muutos on kuitenkin niin 
sanottua maatilakytkentää tai maaseutuyri-
tysten kanssa tehtäviä tuotanto- ja palveluso-
pimuksia koskevien vaatimusten poistuminen 
yritystuissa. Jatkossa maaseudun kehittämi-
senä voitaisiin tukea maaseudun yritysten pe-
rustamista sekä toiminnan laajentamista ja 
kehittämistä myös muutoin kuin maatilata-
louden harjoittamisen yhteydessä tai maaseu-
tuyritysten kanssa jalostus-, jakelu- tai myyn-
tiketjun osana toimivien yritysten osalta. 

Maatilakytkentäisten yritysten tukeminen 
jatkuisi edelleen siten, että tukea voitaisiin 
myöntää maatilan toiminnan laajentamiseen 
maatalouden ulkopuolelle. Tukea voitaisiin 
myöntää maatalousyritykselle maatilan toi-
minnan monipuolistamiseen 1 kohdan tai 2 
kohdan mukaisesti. Maaseudun yritystoimin-
taa tuettaisiin lisäksi 2-4 kohdassa tarkoite-
tuin keinoin. Tukea yritystoiminnan aloitta-
miseen tai laajentamiseen voitaisiin myöntää 
mikroyritykselle. Tukea voitaisiin myöntää 3 
kohdan mukaisesti yrityksen tuottavuuden ja 
tuotteiden laadun parantamiseen sekä toi-
minnan kansainvälistämiseen. Tukea 3 koh-
dassa mainittuihin tarkoituksiin voitaisiin 
myöntää myös pienille ja keskisuurille yri-
tyksille maataloustuotteen ensiasteen jalos-
tukseen ja markkinointiin.  Lisäksi 4 kohdan 
mukaista tukea voitaisiin myöntää mikroyri-
tykselle yritystoiminnan edellytyksiä ja kil-
pailukykyä edistävien asiantuntijapalveluiden 
ja koulutuksen hankkimiseen sekä yritysten 
välisen yhteistyön kehittämiseen. Varsinais-
ten yritystukien lisäksi maaseudun elinkeino-
toimintaa, maa- ja metsätalous mukaan luki-
en, voitaisiin pykälän 7 kohdan mukaisesti 
tukea elinkeinotoimintaa yleisesti hyödyttä-
vien kehittämishankkeiden avulla.  

Elämänlaadun parantamista maaseutualu-
eilla tuettaisiin monimuotoisesti. Yleisenä 
maaseudun kehittämisenä voitaisiin 5 kohdan 
mukaisesti tukea myös maaseudun yrittäjien 

ja asukkaiden osaamista sekä maaseudun ke-
hittämistä palvelevan tiedonvälityksen järjes-
tämistä. Pykälän 6 kohdassa tarkoitettu toi-
minta liittyy maaseudun asuinympäristön pa-
rantamiseen sekä sen asukkaiden aktivoimi-
seen ja viihtyvyyden edistämiseen muun mu-
assa maaseudun kulttuuriperinnön säilyttämi-
sen, paikalliskulttuurin edistämisen sekä ky-
län kehittämis- tai maisemanhoitosuunnitel-
mien toteuttamisen avulla. Sanotussa koh-
dassa tarkoitettua toimintaa tuettaisiin pää-
asiassa kyläyhteisön tasolla paikallisista tar-
peista ja lähtökohdista käsin.     

7 §. Tuettavaa toimenpidettä koskevat edel-
lytykset. Lakiehdotus koskee harkinnanvarai-
sia, avustuksen muodossa myönnettäviä tu-
kia. Tuen myöntäminen sisältää aina tarkoi-
tuksenmukaisuusharkintaa, jonka yleisestä 
lähtökohdista on tarpeen säätää laissa. Pykä-
lässä säädettäisiin hakemuksen kohteena ole-
vaa toimenpidettä koskevista edellytyksistä. 
Säännös vastaa voimassa olevassa lainsää-
dännössä asetettuja edellytyksiä. 

Pykälän 1 momentin mukaan tuettavan toi-
menpiteen tulisi kokonaisuutena tarkastellen 
edistää yhtä tai useampaa lakiehdotuksen 
1 §:ssä säädettyä tavoitetta. Ohjelmaperustei-
sen tuen osalta tuen myöntämisessä käytettä-
vää harkintaa ohjaisivat ohjelmassa tuelle 
määritellyt tavoitteet. Lisäksi tuettava toi-
menpide olisi toteutettava ohjelman sovelta-
misalueella. Näin varmistetaan ohjelmasta 
saatavien hyötyjen kohdentuminen sille alu-
eella, jolle ne on suunnattu. 

Pykälän 2 momentissa säädetään edellytyk-
sestä, jolla varmistetaan julkisen tuella toteu-
tettavan toimenpiteen johdonmukaisuus suh-
teessa muun muassa rakentamisen ohjauk-
seen tai terveyden ja ympäristön suojeluun 
liittyvien säädösten ja lupia koskevien ehto-
jen kanssa. Jos tuettava toimenpide kuten ra-
kentaminen tai rakennuksen laajentaminen 
edellyttää rakennusluvan tai ympäristöluvan 
hankkimista, tuen myöntämisen edellytykse-
nä on luvan esittäminen.  

Tukea ei voitaisi 3 momentin mukaan 
myöntää toimintaan, joka on aloitettu ennen 
tukihakemuksen vireille tuloa. Kysymykses-
sä on edellytys, joka liittyy tuen vaikuttavuu-
teen ja kannustinvaikutukseen. Tuen kohtee-
na ei voisi olla toimenpide, johon olisi ryh-
dytty joka tapauksessa.  

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin valtuu-
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desta antaa valtioneuvoston asetuksella tar-
kempia säännöksiä luvan esittämisestä ja tu-
ettavan toimenpiteen aloittamisajankohdasta 
eri tukien osalta. Tarkempia säännöksiä an-
nettaisiin luvan esittämisen osalta siitä, missä 
vaiheessa lupa olisi esitettävä. Luvan esittä-
minen tukihakemuksen yhteydessä ei ole ai-
na mahdollista, vaan lupa olisi voitava esittää 
esimerkiksi ennen tuen ensimmäistä tai vii-
meistä maksua. Tämä on erityisen merkityk-
sellistä myönnettäessä tukea rakentamisin-
vestointiin ja yritystoiminnan käynnistämi-
seen, kun yritystoiminta on muun lainsää-
dännön perusteella luvanvaraista. Luvan 
hankkiminen voi tällaisissa tilanteissa olla 
mahdollista vasta rakennusinvestoinnin val-
mistumisen jälkeen. Tuettavan toimenpiteen 
aloittamisajankohdan osalta tarkoituksena on 
säätää hetkestä, jolloin rakennusinvestointi 
tai koneiden ja laitteiden hankinta taikka sel-
lainen kehittämistyö, joka on yrityksen kehit-
tämistukea tai hanketukea koskevan hake-
muksen kohteena, katsotaan aloitetuksi. Esi-
merkiksi rakennusinvestoinnin osalta aloit-
tamisajankohdan tarkastelu olisi riippuvainen 
siitä, onko kyseessä urakoitsijan vai tuen saa-
jan toimesta suoritettava rakentaminen. Ke-
hittämistyön osalta alkamisajankohtana voi-
taisiin pitää hetkeä, jolloin asiantuntijapalve-
lua tai työsuhdetta koskeva sopimus on tehty.    

8 §. Tuettavan toimenpiteen hyväksyttävät 
kustannukset. Pykälässä säädettäisiin tukiha-
kemukseen sisältyviin toimenpiteisiin liitty-
vistä hyväksyttävistä kustannuksista. Tarkoi-
tuksena on säätää kaikkia lakiehdotuksessa 
tarkoitettuja tukia koskevista kustannusten 
hyväksyttävyyden arvioinnin peruslähtökoh-
dista, joita voidaan arvioida tukihakemuksen 
käsittelyn yhteydessä. Tukea voitaisiin 
myöntää ainoastaan tuettavasta toimenpitees-
tä aiheutuviin tarpeellisiin ja kohtuullisiin 
kustannuksiin. Kustannusten tarpeellisuuden 
ja kohtuullisuuden arviointi edellyttää aina 
tapauskohtaista harkintaa sen tiedon perus-
teella, joka tukihakemuksen käsittelijällä on 
käytettävissään. Arviointi tapahtuu uudelleen 
siinä vaiheessa, kun kysymys on toteutuneis-
ta kustannuksista, jotka sisältyvät maksuha-
kemukseen. Tukea voitaisiin myöntää aino-
astaan sellaisiin kustannuksiin, jotka ovat 
syntyneet tukihakemuksen vireille tulon jäl-
keen. Tältä osin perusteena ovat tuen kannus-
tinvaikutuksen ja tuen tarpeellisuuden vaati-

mukset. Jos kysymys on rakentamisen suun-
nittelusta aiheutuvista kustannuksista, tukea 
voitaisiin kuitenkin myöntää ennen tukiha-
kemuksen vireille tuloa syntyneisiin kustan-
nuksiin. Usein rakennusinvestointia koske-
van suunnitelman esittäminen tukihakemuk-
sen yhteydessä edellyttää sellaisten asiantun-
tijapalveluiden käyttöä, joita ilman suunni-
telmaa ei voida laatia riittävällä tarkkuudella. 
Pykälä ei sisällä muutoksia nykytilaan. 

9 §. Tuen siirtäminen toiselle tuettavan toi-
menpiteen toteuttamista varten. Pykälässä 
säädettäisiin tuen myöntämisen edellytyksis-
tä niissä tapauksissa, joissa tukea on tarkoitus 
siirtää toiselle tuettavan toimenpiteen toteut-
tamista varten. Tuen siirtämisellä ei tarkoite-
ta tässä yhteydessä tuen saajan oikeuksien ja 
velvollisuuksien siirtämistä, vaan myönne-
tyn, rahamääräisen tuen osittaista siirtämistä. 
Siirtämisellä ei myöskään tarkoiteta tuettavan 
toimenpiteen toteuttamisessa tehtäviä tavara- 
tai palveluhankintoja, jotka kuuluvat julkisia 
hankintoja koskevan lainsäädännön alaan ja 
joihin liittyvistä tuen ehdoista säädettäisiin 
lakiehdotuksen 24 §:n 1 momentissa. Yrityk-
sen käynnistys- ja investointitukea lukuun ot-
tamatta kaikkia lakiehdotuksessa tarkoitettuja 
tukia voitaisiin siirtää. Lakiehdotuksen 20 
§:ssä tarkoitetun koordinointihankkeen osalta 
tuen siirtäminen olisi hankkeen toteutustapa.   

Valtionavustuslaki tulee yleislakina sovel-
lettavaksi lakiehdotuksessa tarkoitettujen tu-
kien toimeenpanoon. Valtionavustuksen siir-
tämisestä säädetään sanotun lain 7 §:n 2 mo-
mentissa, jonka mukaan valtionavustus voi-
daan myöntää saajalle sen omaan toimintaan 
tai hankkeeseen taikka käytettäväksi valtion-
avustuspäätöksen mukaista käyttötarkoitusta 
toteuttavan muun kuin saajan toiminnan tai 
hankkeen avustamiseen. Tällöin on valtion-
avustuksen saajan tehtävä sopimus valtion-
avustuksen käytöstä, käytön valvonnasta ja 
niiden ehdoista toimintaa tai hanketta toteut-
tavan kanssa.  Lakiehdotuksen 9 §:n tarkoi-
tuksena on säätää tuen siirtämistä koskevista 
edellytyksistä, joita sovellettaisiin valtion-
avustuslain 7 §:n 2 momentin asemasta. 

Tahot, jotka suunnittelevat yhteisesti tuet-
tavan toimenpiteen toteutusta, voisivat edel-
leen sopia siitä, hakevatko ne tukea yhdessä 
vai toimiiko joku niistä hakijana. Jos tuettava 
toimenpide päätetään toteuttaa siten, että yksi 
taho hakee kaikkien puolesta tukea, ja tuki 
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myönnetään tälle taholle, tuen myöntämisen 
ja maksamisen edellytysten täyttymisestä ja 
tuen ehtojen noudattamisesta vastaa tuen saa-
ja. Tästä olisi pykälässä nimenomainen sään-
nös, joka on luonteeltaan informatiivinen. 
Kaikkien tuettavan toimenpiteen toteuttami-
seen osallistuvien tahojen tulisi kuitenkin 
täyttää kyseisen tuen saajaa koskevat edelly-
tykset, ja tuen siirtämisen tulisi olla tuettavan 
toimenpiteen toteuttamisen kannalta tarkoi-
tuksenmukaista. Vaatimus on uusi.  Sen tar-
koituksena on ehkäistä tilanteet, joissa tuen 
saajan rooli itse tuettavan toimenpiteen to-
teuttamisessa ei olisikaan merkittävä, eikä 
tämä miltään osin vastaisi toimenpiteen käy-
tännön toteutuksesta, ja joissa tukea käyttäi-
sivät tosiasiassa sellaiset tahot, jotka eivät 
täytä tuen saajaa koskevia edellytyksiä. Jos 
tukea voidaan myöntää ainoastaan mikroyri-
tykselle sen kilpailukykyä edistävän koulu-
tuksen hankkimiseen, ei tukea voitaisi myös-
kään siirtää yritykselle, joka ei vastaa lakieh-
dotuksen 11 §:ssä säädettyä mikroyrityksen 
määritelmää. Näin pyritään varmistamaan tu-
elle säädettyjen tai ohjelmassa asetettujen ta-
voitteiden toteutuminen.  

Pykälässä säädettäisiin myös siitä, että tuen 
saajan on sopimusteitse varmistettava tuen 
myöntämiselle ja maksamiselle asetettujen 
edellytysten täyttäminen sekä tuen ehtojen 
noudattaminen. Sinänsä sopimuksen laatimi-
sessa on kysymys hankkeiden toteutuksessa 
vakiintuneesta toimintatavasta. Pykälässä 
säädetty vaatimus merkitsee käytännössä si-
tä, että tuen saajan ja siirron saajien välisessä 
sopimuksessa yksilöidään sopimuksen osa-
puolet, tuettavan toimenpiteen sisältö ja eri 
toimijoiden rooli toimenpiteen toteutuksessa. 
Lisäksi sopimukseen sisältyisivät ne tuen 
saajan sekä siirron saajien sopimat järjestelyt, 
jotka ovat tarpeen hankintalainsäädännön 
noudattamista, kirjanpitovelvollisuutta, tie-
donanto- ja avustamisvelvollisuutta sekä 
muiden tuen ehtojen noudattamiseksi sekä 
maksuhakemukseen sisältyvien kustannusten 
tosiasiallisuuden, lopullisuuden ja todennet-
tavuuden varmistamiseksi sekä näitä koske-
vien selvitysten laatimiseksi. Sopimuksen 
esittäminen on tuen myöntämisen edellytys, 
jonka perusteella työvoima- ja elinkeinokes-
kus voi arvioida sitä, ovatko tuettavan toi-
menpiteen toteuttamiseen osallistuvat tahot 
sitoutuneet hankkeen toteutukseen ja että 

nämä täyttävät tuen saajaa koskevat edelly-
tykset.  

Työvoima- ja elinkeinokeskus voi tuettavaa 
toimenpidettä koskevan suunnitelman ja so-
pimusten perusteella muodostaa käsityksen 
kokonaisuudesta ja sen rahoituksesta sekä 
siitä, että siirron saajat ovat tietoisia niistä 
edellytyksistä ja ehdoista, jotka tukeen liitty-
vät. Tämä on tärkeää EY:n maaseutuasetuk-
sen 75 artiklan 1 kohdan c alakohdassa hal-
lintoviranomaiselle säädetyn tehtävän hoita-
miseksi. Sanotun säännöksen mukaan hallin-
toviranomainen vastaa sen varmistamisesta, 
että tuen saajat ja muut toimien täytäntöön-
panoon osallistuvat tahot saavat tiedon tuen 
myöntämisestä seuraavista velvollisuuksista, 
ja niillä on erillinen kirjanpito tai soveltuva 
kirjanpitokoodi kaikille toimeen liittyville ta-
loustoimille. Lisäksi on varmistettava, että 
edellä mainitut tahot ovat tietoisia vaatimuk-
sista, jotka koskevat tietojen toimittamista 
hallintoviranomaistehtäviä hoitavalle sekä 
tuotoksen ja tulosten kirjaamisesta. Maa- ja 
metsätalousministeriö toimii hallinnointilain 
14 §:n mukaan ohjelman hallintoviranomai-
sena.    

Työvoima- ja elinkeinokeskukselle toimite-
taan tuen siirtämistä koskeva sopimus tuki-
hakemuksen yhteydessä. Tästä vaatimuksesta 
säädettäisiin 28 §:n 2 momentissa. Viran-
omainen ei tee erillistä päätöstä sopimuksen 
hyväksymisestä, vaan kysymys on asiakirjas-
ta, jonka avulla se toteaa tuen siirtämiselle 
säädettyjen edellytysten täyttymisen. Tuen 
saaja vastaa suhteessa viranomaiseen näiden 
edellytysten täyttymisestä ja tuen sääntöjen 
mukaisesta käyttämisestä. Koska tuen perus-
teena olevat kustannukset ovat siirron saajan 
kirjanpidossa ja siirron saajan osuus tuetta-
van toimenpiteen toteuttamisesta voidaan to-
deta vain tätä koskevassa tarkastuksessa, on 
myös siirron saajan taloutta ja toimintaa voi-
tava tarkastaa tuettavan toimenpiteen osalta. 
Tarkastusoikeudesta säädettäisiin 43 §:ssä. 
Mahdollinen takaisinperintä voidaan kuiten-
kin kohdistaa vain tuen saajaan. Takaisinpe-
rintätilanteessa tuen saajan oikeus vaatia va-
hingonkorvausta siirron saajalta, joka on ai-
heuttanut takaisinperinnän, ratkeaa näiden 
väliseen sopimukseen perustuvan vastuun tai 
yleisten vahingonkorvausoikeudellisten peri-
aatteiden mukaisesti.  

10 §. Tuen rahoitusta ja määrää koskevat 
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edellytykset. Pykälässä säädettäisiin tuen ra-
hoitusta ja määrää koskevista tuen myöntä-
misen edellytyksistä. Pykälässä ei ehdoteta 
muutoksia nykytilaan. Tuki voitaisiin rahoit-
taa joko valtion talousarvioon tai maatilata-
louden kehittämisrahastoon otetuista Euroo-
pan yhteisön varoista, niitä vastaavista kan-
sallisista varoista tai kokonaan kansallisista 
varoista. Maaseuturahaston varojen tuloutta-
misesta säädetään hallinnointilain 13 §:ssä. 
Pykälän 1 momentin mukaan tuen myöntä-
misen edellytyksenä on, että sitä varten on 
osoitettu tarvittava rahoitus joko valtion talo-
usarviossa tai maatilatalouden kehittämisra-
haston käyttösuunnitelmassa.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin tuen 
määrää koskevien edellytysten osalta tuki-
tasosta. Tuki myönnettäisiin tukitason mu-
kaisena prosentuaalisena osuutena tuettavan 
toimenpiteen hyväksyttävistä kustannuksista. 
Lisäksi säädettäisiin hakijalta edellytettävästä 
selvityksestä, joka koskee tuettavan toimen-
piteen kustannusten kattamista muulla julki-
sella rahoituksella tai yksityisellä rahoituk-
sella niissä tilanteissa, joissa tuki ei kata ko-
konaan tuettavan toimenpiteen kustannuksia. 
Rahamääräisen suorituksen lisäksi yksityise-
nä rahoituksena voitaisiin hyväksyä vastik-
keetta tehty työ tai tuotantopanoksen luovu-
tus. Tuettavan toimenpiteen kokonaisrahoi-
tusta koskevan selvityksen avulla todetaan 
tuettavan toimenpiteen toteutettavuus, eri 
julkisten ja yksityisten toimijoiden sitoutu-
minen tuettavan toimenpiteen toteutukseen 
sekä ohjelmaperusteisten tukien osalta rahoi-
tussuhteet ja julkisen rahoituksen määrä, jon-
ka perusteella yhteisön rahoitusosuus mää-
räytyy.  

Tukea ei voitaisi myöntää siltä osin kuin 
tuettavan toimenpiteen kustannukset ylittävät 
yhteisön lainsäädännössä säädetyn julkisen 
rahoituksen enimmäismäärän tai ohjelmape-
rusteisen tuen osalta ohjelmassa määritellyn 
enimmäismäärän.  Pykälän 3 momenttiin si-
sältyvällä rajoituksella on liityntä Euroopan 
yhteisön säännöksiin, joissa tuen määrän ar-
vioinnissa otetaan huomioon toimenpiteeseen 
myönnetyn julkisen rahoituksen kokonais-
määrä. 

Valtioneuvoston asetuksella säädettäisiin 
4 momentin sovellettavasta tukitasosta ja tu-
en enimmäismäärästä eri tukien osalta Eu-
roopan yhteisön lainsäädännön asettamissa 

rajoissa. Lisäksi valtioneuvoston asetuksella 
säädettäisiin vastikkeetta tehdyn työn tai tuo-
tantopanoksen luovutuksen käyttämisestä yk-
sityisenä rahoituksena. Asetuksella säädettäi-
siin edellytyksistä, joilla talkootyötä tai esi-
merkiksi oman puutavaran käyttöä rakenta-
misinvestointiin pidetään yksityisenä rahoi-
tusosuutena.  

Yritystukien osalta tukitaso ja tuen enim-
mäismäärä ovat riippuvaista tukeen sovellet-
tavista Euroopan valtiontukisäännöistä. Tuki-
tasoon ja tuen enimmäismäärään vaikuttavat 
valtiontukisäännöistä riippuen muun muassa 
komission hyväksymän aluetukikartan mu-
kainen aluejako, yrityksen koko sekä tuen 
kohde. Näistä poikkeuksena on vähämerki-
tyksisenä tukena myönnetty tuki, joka lähtö-
kohtaisesti voidaan myöntää edellä maini-
tuista kriteereistä riippumatta kaikille samoil-
la ehdoilla enintään vähämerkityksiselle tuel-
le säädettyyn enimmäismäärään saakka. Jos 
kyseessä on Euroopan yhteisön osaksi rahoit-
tama tuki ja tukitasosta sekä tuen enimmäis-
määrästä on säädetty yhteisön lainsäädännös-
sä, on tällöin noudatettava näitä osarahoit-
teista tukea koskevia säännöksiä. Euroopan 
yhteisön osaksi rahoittamat hanketuet hyväk-
sytään pääsääntöisesti osana maaseudun ke-
hittämisohjelmaa. Jos kysymys on kokonaan 
kansallisesti rahoitettavasta hanketuesta, so-
vellettava tukitaso on kansallisesti päätettävä 
asia, johon vaikuttavat muun muassa käytet-
tävissä oleva rahoitus sekä tarve sitouttaa 
hankkeen tavoitteisiin ja rahoitukseen myös 
muita toimijoita. 
 
3 luku. Yritystuet  

11 §. Yritystuen saajaa koskevat edellytyk-
set. Pykälässä säädettäisiin yritystuen saajaa 
koskevista edellytyksistä. Pykälän 1 momen-
tin 1 kohdassa säädetään tuen myöntämisestä 
yritykselle, joka osallistuu maatilalla maata-
louden harjoittamiseen. Kysymyksessä on 
EY:n maaseutuasetuksen 53 artiklassa tarkoi-
tettu maatilakotitalouden jäsen, jolle voidaan 
myöntää tukea taloudellisen toiminnan laa-
jentamiseen maatalouden ulkopuolelle. Sa-
nottua termiä ei ole omaksuttu kansalliseen 
lainsäädäntöön, sillä se ei anna oikeaa kuvaa 
hakijana olevan yrityksen muodosta, joka voi 
olla myös yhteisö. Edellä tarkoitetulle maata-
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lousyritykselle myönnettävästä tuesta säädet-
täisiin tarkemmin 12-14 §:ssä. Momentin 2 ja 
3 kohdassa säädettäisiin yrityksen kokoa 
koskevista edellytyksistä. Mikroyrityksenä 
pidettäisiin 2 kohdan mukaan yritystä, joka 
työllistää vähemmän kuin 10 työntekijää ja 
jonka vuosiliikevaihto tai taseen loppusum-
ma on enintään 2 miljoonaa euroa. Yritystä, 
joka työllistää vähemmän kuin 250 työnteki-
jää ja jonka vuosiliikevaihto on enintään 
50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma 
on enintään 43 miljoonaa euroa, pidettäisiin 
puolestaan pk-yrityksenä. Kysymyksessä on 
12—14 §:ssä säädetyn tuen osalta tuen saaja-
na olevan yrityksen koon yläraja. Siten pk-
yritysten maataloustuotteen ensiasteen jalos-
tuksen ja markkinoinnin tukea voitaisiin 
myöntää myös mikroyritykselle. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin yrityk-
sen kotipaikkaa ja toimipaikkaa koskevista 
edellytyksistä. Sen mukaan yritystukea voi-
daan myöntää yritykselle, jolla on toimipaik-
ka Suomessa, ja jos kysymys on ohjelmaan 
perustuvasta tuesta, ohjelman soveltamisalu-
eella.  Säännöksen tarkoituksena on varmis-
taa, että tuen vaikutukset kohdistuvat sille 
alueelle, jolle ne ovat suunnattu. Lisäksi yh-
teisömuotoisen yrityksen kotipaikan tulisi si-
jaita Euroopan yhteisön alueella. Tämä rajoi-
tus on tarpeellinen lähinnä suurimpien pk-
yritysten osalta.  

Pykälän 3 momentin mukaan yritystukea 
voitaisiin myöntää ainoastaan sellaiselle yri-
tykselle, jolla on edellytykset jatkuvaan kan-
nattavaan toimintaan. Tämä edellytys koskee 
sekä perustettavan yrityksen toiminnan arvi-
oimista että olemassa olevan toiminnan arvi-
oimista. Tuella on tarkoitus luoda ja kehittää 
elinkelpoista ja kestävää yritystoimintaa. Tu-
kea ei voitaisi myöskään myöntää taloudelli-
sissa vaikeuksissa oleville yrityksille. Maata-
loustuotteiden ensiasteen jalostuksen ja 
markkinoinnin tuen osalta tämä rajoitus seu-
raa EY:n maaseutuasetuksen 28 artiklan 
3 kohdan säännöksestä. Tuen myöntämisen 
edellytyksenä olisi, että yritys esittää selvi-
tyksen taloudellisesta asemastaan. 

Lisäksi yrityksellä tulisi olla tuen kohteena 
olevaa yritystoimintaa koskeva riittävä am-
mattitaito. Säännöksen tarkoituksena on 
varmistaa, että tuki myönnetään yritykselle, 
joka on panostanut yritystoiminnassa tarvit-
tavan osaamisen hankkimiseen ja jolla on to-

siasialliset edellytykset toiminnan jatkami-
seen tuettavan toimenpiteen päättymisen jäl-
keen. Tuen myöntämisen edellytyksenä olisi, 
että yritys esittää selvityksen riittävästä am-
mattitaidosta.   

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin tuen 
saajaa koskevien edellytysten soveltamisesta 
hakijana olevaan yhteisömuotoiseen maata-
lous- tai mikroyritykseen. Tuen myöntämisen 
edellytyksenä olisi, että määräysvalta yhtei-
sössä on yhdellä tai useammalla luonnollisel-
la henkilöllä, joka täyttää tuen saajaa koske-
vat edellytykset. Tuen saajaa koskevilla edel-
lytyksillä viitataan tuen saajan ikää ja am-
mattitaitoa sekä maatalousyrityksen osalta, 
maatalouden harjoittamista koskeviin edelly-
tyksiin.  

Valtioneuvoston asetuksella voitaisiin 
5 momentin mukaan antaa tarkempia sään-
nöksiä yrityksen koon arvioinnissa käytettä-
vistä perusteista. Pykälään otettu mikroyri-
tyksen ja pk-yrityksen määritelmä vastaa 
muun muassa EY:ssä valtiontukisääntöjen 
soveltamisessa käytettävää yrityskokoluoki-
tusta, joka sisältyy mikroyritysten sekä pien-
ten ja keskisuurten yritysten määritelmästä 
annettuun komission suositukseen 
(2003/361/EY). Yrityksen määritelmä laissa 
on kuitenkin hieman kapea-alaisempi, ja se 
sulkee pois muun muassa säätiön sekä muut 
vapaamuotoiset henkilöiden yhteenliittymät, 
jotka eivät ole yhteisöjä. Säätiön tarkoituksen 
tulee säätiölain (109/1930) mukaan olla 
yleishyödyllinen, eikä perustamislupaa 
myönnetä, jos tarkoituksena on liiketoimin-
nan harjoittaminen tai välittömän taloudelli-
sen hyödyn hankkiminen. Vapaamuotoiset 
yhteenliittymät voivat yhdessä hakea tukea 
luonnollisina henkilöinä, jos nämä muuten 
täyttävät tuen myöntämisen edellytykset. 
Tarkempia säännöksiä annettaisiin muun 
muassa yrityksen riippumattomuutta sekä 
muita henkilömäärän ja rahamääräisten arvo-
jen laskennassa käytettävistä arviointikritee-
reistä.  

Valtuuden nojalla säädettäisiin riittävän 
ammattitaidon arvioinnissa käytettävistä pe-
rusteista ja sitä koskevasta selvityksestä. Riit-
tävän ammattitaidon arvioinnissa käytettäviä 
perusteita olisivat tuen saajalla oleva ammat-
titutkinto tai muu vastaava täydennyskoulu-
tuksen tai muiden osaamista kehittävien toi-
menpiteiden kautta hankittu koulutus taikka 
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työkokemus, joka liittyy tuen kohteena ole-
vaan yritystoimintaan. Tuen saajan ammatti-
taitoa koskevan selvityksen muoto olisi riip-
puvainen siitä, mitä edellä mainituista perus-
teista käytetään ammattitaidon arvioimisessa. 
Vastaavasti säädettäisiin taloudellista asemaa 
koskevasta edellytyksestä. Sen arvioinnissa 
käytettäviä perusteita olisivat tuen kohteena 
olevan yritystoiminnan kannattavuus ja jat-
kuvuus, yrityksen taloudellinen asema sekä 
yritystoiminnan tuotteiden kysyntä ja mark-
kinointimahdollisuudet. Valtuuden nojalla 
annettaisiin myös säännökset näitä seikkoja 
koskevista selvityksistä, joita edellytettäisiin 
erityisesti laskelmien muodossa. 

Lisäksi pykälään ehdotetaan otettavaksi 
valtuus antaa tarkempia säännöksiä 4 mo-
menttiin sisältyvän määräysvaltaa koskeva 
vaatimuksen arvioinnista. Määräysvaltaa ar-
vioitaisiin eri tavalla riippuen siitä, onko ky-
seessä avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osa-
keyhtiö tai osuuskunta.    

12 §. Yritystoiminnan käynnistystuki. Pykä-
lässä säädettäisiin toiminnasta, johon voidaan 
myöntää käynnistystukea, tuen saajista sekä 
tuen hyväksyttävistä kustannuksista ja eräistä 
erityisesti käynnistystukea koskevista tuen 
myöntämisen rajoituksista. Pykälän 1 mo-
mentin mukaan käynnistystukea voitaisiin 
myöntää maatalousyritykselle maatilan toi-
minnan laajentamiseen maatalouden ulko-
puolelle. Tukea voitaisiin myöntää myös 
mikroyritykselle toiminnan aloittamiseen. 

Pykälän 2 momentin mukaisesti käynnis-
tystukea voitaisiin myöntää enintään kahta 
henkilötyövuotta vastaavasta työntekijöiden 
palkkaamisesta aiheutuviin kustannuksiin. 
Tukea ei myönnettäisi hakijan eli yrittäjäksi 
ryhtyvän luonnollisen henkilön palkkaukses-
ta aiheutuviin kustannuksiin.  Tukea yrittäjän 
omiin palkkauskustannuksiin on mahdollista 
saada työhallinnon starttirahajärjestelmästä. 

Käynnistystukea myönnettäisiin 3 momen-
tin mukaan enintään kahdeksi vuodeksi. Tu-
kea ei saisi siirtää toiselle tuettavan toimenpi-
teen toteuttamista varten. Käynnistystuki on 
aina yrityskohtaista tukea, jonka tarkoitukse-
na on paitsi maaseudun yritysten toiminta-
edellytysten tukeminen myös työpaikkojen 
luominen. Tuen on tarkoitus olla yrittäjyyttä 
aktivoivaa, eikä sen tulisi muodostua yrityk-
selle pitkäaikaiseksi toimintatueksi. 

Pykälän 4 momenttiin ehdotetaan otetta-

vaksi valtuus antaa valtioneuvoston asetuk-
sella tarkempia säännöksiä käynnistystuen 
tuettavasta toiminnasta, tuen kestosta ja hy-
väksyttävistä kustannuksista. Valtuuden no-
jalla säädettäisiin siitä, millaista toimintaa on 
pidettävä toiminnan laajentamisena maata-
louden ulkopuolelle, tuen kohdentamisesta 
esimerkiksi ohjelmassa asetettujen tavoittei-
den kannalta tärkeisiin toimialoihin tai maa-
seudun olosuhteissa tapahtuneiden muutosten 
perusteella sekä vaatimuksista, jotka asete-
taan käynnistystuella palkattujen henkilöiden 
työsuhteen luonteelle ja kestolle. Lisäksi val-
tuuden nojalla säädettäisiin siitä, miten 
3 momentissa tarkoitettu enintään kahden 
vuoden jakso lasketaan. Tarkoituksena on, 
että tuen kesto laskettaisiin yritystoiminnan 
aloittamisesta.  

13 §. Yrityksen investointituki. Pykälässä 
säädettäisiin toiminnasta, johon voidaan 
myöntää investointitukea, tuen saajista sekä 
tuen hyväksyttävistä kustannuksista ja eräistä 
erityisesti investointitukea koskevista tuen 
myöntämisen rajoituksista. Pykälän 1 mo-
mentin 1 kohdan mukaisesti investointitukea 
voitaisiin myöntää maatalousyritykselle toi-
minnan laajentamiseen maatalouden ulko-
puolelle. Tukea voitaisiin 2 kohdan mukai-
sesti myöntää mikroyritykselle toiminnan 
aloittamiseen tai laajentamiseen, yrityksen 
tuottavuuden ja tuotteiden laadun parantami-
seen sekä toiminnan kansainvälistämiseen. 
Lisäksi momentin 3 kohdan mukaan tukea 
voitaisiin myöntää pk-yritykselle maatalous-
tuotteen ensiasteen jalostuksen ja markki-
noinnin yritystoiminnan tuottavuuden lisää-
miseen, tuotteiden laadun parantamiseen se-
kä toiminnan kansainvälistämiseen. 

Investointituen hyväksyttäviä kustannuksia 
olisivat 2 momentin mukaan rakennuksen 
suunnittelemisesta, rakentamisesta, laajenta-
misesta, korjaamisesta ja hankkimisesta, sekä 
aineettomien oikeuksien, koneiden ja laittei-
den hankkimisesta aiheutuvat kustannukset. 
Tukea voitaisiin lisäksi myöntää rakennuksen 
hankinnan yhteydessä maapohjan hankkimi-
sesta aiheutuviin kustannuksiin. Investointi-
tukea ei näin ollen myönnettäisi pelkästään 
maanhankintaan. Aineettomien oikeuksien 
hankinnalla tarkoitetaan tuotantotoiminnan 
kannalta tarpeellisia tekijänoikeuden, paten-
tin, mallioikeuden ja tavaramerkin hankintaa 
sekä näihin liittyvien käyttöomaisuudeksi lu-
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ettavien käyttöoikeuksien hankintaa.  
Investointituen myöntämisen edellytyksenä 

olisi, että tuettavan yritystoiminnan kohteelle 
on olemassa markkinat. Tukea ei näin ollen 
voitaisi myöntää sellaiseen tuotantotoimin-
taan, jonka tuotteelle ei ole osoitettavissa ky-
syntää tai jossa on ylituotantoa. Investointi-
tukea ei saisi 9 §:ssä tarkoitetulla tavalla siir-
tää. Investointituki on käynnistystuen tavoin 
yrityskohtaista tukea. Näistä edellytyksistä 
säädettäisiin pykälän 3 momentissa. 

Pykälän 4 momenttiin ehdotetaan otetta-
vaksi valtuus antaa valtioneuvoston asetuk-
sella tarkempia säännöksiä investointituen 
tuettavasta toiminnasta, tuen myöntämisen 
edellytyksistä ja hyväksyttävistä kustannuk-
sista. Valtuuden nojalla säädettäisiin siitä, 
millaista toimintaa on pidettävä toiminnan 
laajentamisena maatalouden ulkopuolelle, tu-
en kohdentamisesta esimerkiksi ohjelmassa 
asetettujen tavoitteiden kannalta tärkeisiin 
toimialoihin tai maaseudun olosuhteissa ta-
pahtuneiden muutosten perusteella sekä vaa-
timuksista, jotka asetetaan investointituen 
kohteena olevan yritystoiminnan tuotteen 
markkinoille. 

14 §. Yrityksen kehittämistuki. Pykälässä 
säädettäisiin toiminnasta, johon voidaan 
myöntää kehittämistukea, tuen saajista sekä 
tuen hyväksyttävistä kustannuksista. Pykälän 
1 momentin 1 kohdan mukaisesti kehittämis-
tukea voitaisiin myöntää maatalousyrityksel-
le toiminnan laajentamiseen maatalouden ul-
kopuolelle. Tukea voitaisiin 2 kohdan mukai-
sesti myöntää mikroyritykselle toiminnan 
aloittamiseen tai laajentamiseen, yrityksen 
tuottavuuden ja tuotteiden laadun parantami-
seen, toiminnan kansainvälistämiseen. Lisäk-
si tukea voitaisiin myöntää mikroyrityksen 
toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tukevi-
en asiantuntijapalveluiden ja koulutuksen 
hankkimiseen sekä yritysten välisen yhteis-
työn kehittämiseen. Momentin 3 kohdan mu-
kaan myös kehittämistukea voitaisiin myön-
tää pk-yritykselle maataloustuotteen ensias-
teen jalostuksen ja markkinoinnin yritystoi-
minnan tuottavuuden lisäämiseen, tuotteiden 
laadun parantamiseen sekä toiminnan kan-
sainvälistämiseen. 

Yrityksen kehittämistukea voitaisiin pykä-
län 2 momentin mukaan myöntää kehittämis-
työstä ja sen suunnittelusta aiheutuviin kus-
tannuksiin. Tukea ei kuitenkaan myönnettäisi 

tuotantotoiminnassa käytettäviin investoin-
teihin, joihin voidaan myöntää 13 §:ssä tar-
koitettua investointitukea.   

Pykälän 3 momenttiin ehdotetaan otetta-
vaksi valtuus antaa valtioneuvoston asetuk-
sella tarkempia säännöksiä kehittämistuen 
tuettavasta toiminnasta ja hyväksyttävistä 
kustannuksista. Valtuuden nojalla säädettäi-
siin siitä, millaista toimintaa on pidettävä 
toiminnan laajentamisena maatalouden ulko-
puolelle ja tuen kohdentamisesta esimerkiksi 
ohjelmassa asetettujen tavoitteiden kannalta 
tärkeisiin toimialoihin tai maaseudun olosuh-
teissa tapahtuneiden muutosten perusteella. 
Lisäksi annettaisiin tarkemmat säännökset 
kehittämistyötä tekevien tai muiden asiantun-
tijoiden palkkauksesta ja matkoista sekä pal-
veluiden ja tavaroiden hankkimisesta aiheu-
tuvien kustannusten hyväksyttävyydestä.  
Yritystoiminnan kansainvälistämisen osalta 
säädettäisiin muun muassa kansainvälisille 
messuille osallistumisesta aiheutuvien kus-
tannusten hyväksyttävyydestä. Kehittämis-
tuella tuettavan toiminnan kirjo on laaja. Sa-
ma koskee hyväksyttäviä kustannuksia. 

15 §. Yritystuen myöntämisen edellytykset 
ja rajoitukset. Pykälässä säädettäisiin sellai-
sista tuen myöntämisen edellytyksistä ja ra-
joituksista, jotka koskevat yritystukia. Pykä-
län 1 momentissa säädettäisiin yritystuen 
myöntämisen yleisestä edellytyksestä, jolla 
on liityntä valtiontukea koskevan perustamis-
sopimuksen 87 artiklan tavoitteisiin. Yritys-
tuen myöntämisen edellytyksenä olisi, että 
tuen ei arvioida aiheuttavan muita kuin vä-
häisiä kilpailua ja markkinoiden toimintaa 
vääristäviä vaikutuksia. Yritystuen myöntä-
miseen tulisi aina liittyä arvio siitä, vääris-
tääkö tuki merkittävästi kilpailua markkinoil-
la, joilla tuen saaja toimii tai tulee toimi-
maan.  

Pykälän 2 momentin mukaan yritystuen 
myöntämisen edellytyksenä olisi, että tuki on 
tuen kohteena olevan yritystoiminnan kan-
nalta tarpeellinen. Tukea ei myönnettäisi in-
vestointiin tai kehittämistoimenpiteeseen, jo-
ka ei tuo lisäarvoa tuen kohteena olevalle yri-
tystoiminnalle. Samassa yhteydessä säädet-
täisiin yritystuen tuettavaa toimenpidettä 
koskevan suunnitelman laatimisesta ja esit-
tämisestä. Suunnitelmaan olisi sisällytettävä 
tuettavan toimenpiteen tavoitteet, niiden saa-
vuttamiseksi tarvittavat toimet sekä toteutus-
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aikaa, toiminnan kannattavuutta ja kokonais-
rahoitusta koskevat arviot. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin tuen 
alarajasta, joka olisi käynnistystuen ja inves-
tointituen osalta 1000 euroa ja kehittämistuen 
osalta 500 euroa. Säännöksellä tavoitellaan 
tuen myöntämisen tarkoituksenmukaisuutta 
suhteessa tuen toimeenpanosta aiheutuviin 
kustannuksiin. 

Pykälän 4 momenttiin ehdotetaan otetta-
vaksi valtuus antaa valtioneuvoston asetuk-
sella tarkempia säännöksiä 2 momentissa 
tarkoitetun suunnitelman sisällöstä. Valtuu-
den nojalla säädettäisiin erityisesti tuettavaa 
toimenpidettä koskevasta kuvauksesta, sekä 
laskelmista, joilla voidaan osoittaa tuen vai-
kutus sen kohteena olevaan yritystoimintaan, 
toimenpiteen kokonaiskustannukset ja niiden 
rahoitus.  

16 §. Valtiontukisääntöjen soveltaminen. 
Pykälässä säädetään EY:n valtiontukisääntö-
jen soveltamisesta yritystukea myönnettäes-
sä. Säännös koskee kaikkea lakiehdotuksessa 
tarkoitettua yritystukea. Osarahoitteisen tuen 
osalta sitä sovellettaisiin, jollei yhteisön lain-
säädännöstä muuta johdu. Tämä johtuu siitä, 
että perustamissopimuksen 36 artiklan mu-
kaan sopimuksen kilpailua koskevia määrä-
yksiä sovelletaan maataloustuotteiden tuotan-
toon ja kauppaan rajoitetusti sen mukaan 
kuin neuvosto asiasta päättää. Käytännössä 
maatalousalan yhteisiä markkinajärjestelyjä 
koskevissa asetuksissa säädetään EY:n valti-
ontukisääntöjen soveltamisesta alan tuotteita 
koskeviin tukiin. Vastaavasti maaseutuase-
tuksen 88 artiklassa on säädetty valtiontuki-
sääntöjen soveltamisesta maaseuturahaston 
varoista myönnettävään tukeen. Säännökseen 
otetut poikkeukset koskevat perustamissopi-
muksen 36 artiklan soveltamisalaan kuuluvaa 
viljelijöille maatalouden alalla myönnettävää 
tukea ja maataloustuotteen jalostukseen ja 
markkinointiin myönnettävää tukea silloin, 
kun tuote on jalostuksen jälkeen edelleen pe-
rustamissopimuksen liitteeseen I sisältyvään 
luetteloon kuuluva maataloustuote. Muilta 
osin maaseudun kehittämisen tukiin sovelle-
taan perustamissopimuksen 87—89 artiklan 
määräyksiä ja 89 artiklan nojalla annettuja 
asetuksia. Tulevaa ohjelmakautta 2007—
2013 koskevien valtiontukisääntöjen valmis-
telu yhteisössä on kesken.  

 Pykälän 1 momentin mukaan yritystuen 

myöntämisessä olisi noudatettava, mitä Eu-
roopan yhteisön perustamissopimuksen 87 
artiklassa tarkoitetun valtiontuen myöntämi-
sen edellytyksistä ja rajoituksista Euroopan 
yhteisön asetuksissa tai valtiontuen hyväk-
symistä koskevassa Euroopan yhteisöjen 
komission päätöksessä säädetään. Säännök-
sellä on liityntä 10 §:n säännöksiin, jotka 
koskevat tukitasoa ja tuen enimmäismäärää. 
Sovellettava tukitaso ja tuen enimmäismäärä 
määräytyvät yritystukien osalta yritystukeen 
sovellettavien valtiontukisääntöjen perusteel-
la. Muut valtiontukisäännöistä seuraavat ra-
joitukset ovat koskeneet muun muassa yri-
tyksen toimialaa ja tuettavan toimenpiteen 
kokonaiskustannuksia. Tuen myöntämisen 
edellytykset taas ovat koskeneet muun muas-
sa yrityksen kokoa ja tuen hyväksyttäviä kus-
tannuksia, joista säädetään 12—14 §:ssä.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin erityi-
sesti vähämerkityksisenä tukena myönnettä-
vää tukea koskevista edellytyksistä. Tuen 
myöntämisen edellytyksenä on ollut vähä-
merkityksisenä tukena myönnetyn tuen ker-
tymisen seuranta yrityskohtaisesti. Tuen 
enimmäismäärä on ollut kuluvalla ohjelma-
kaudella 100 000 euroa kolmen vuoden jak-
solle yritystä kohden. Myös vähämerkityksis-
tä tukea koskevien asetusten valmistelu on 
yhteisössä kesken. Tuen myöntämisen edel-
lytyksenä olisi jatkossakin yritykselle myön-
netyn ja maksetun vähämerkityksisen tuen 
enimmäismäärän seuranta tuen myöntämisen 
yhteydessä ja säädetyn enimmäismäärän alit-
tuminen. Jos tukea siirrettäisiin toiselle yri-
tykselle, olisi edellä mainitut seikat tutkittava 
myös tämän osalta.  

Pykälän 3 momenttiin ehdotetaan otetta-
vaksi valtuus antaa valtioneuvoston asetuk-
sella tarkempia säännöksiä valtiontukea kos-
kevan Euroopan yhteisön lainsäädännön so-
veltamisesta yritystukeen ja vähämerkityksi-
sen tuen myöntämisessä noudatettavasta me-
nettelystä. Valtuuden nojalla säädettäisiin sii-
tä, minkä yhteisön asetuksen tai komission 
päätöksen perusteella tuki on hyväksytty ja 
miten asetukseen tai päätökseen sisältyvät 
edellytykset ja rajoitukset on huomioitava 
tukea myönnettäessä. Esimerkiksi yhteisön 
valtiontukia koskevissa ryhmäpoikkeusase-
tuksissa edellytetään, että tukiohjelmassa vii-
tataan kyseiseen ryhmäpoikkeusasetukseen. 
Vähämerkityksisen tuen osalta annettaisiin 
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tarkempia säännöksiä siitä, miten ja missä 
vaiheessa tuen saajan tai 9 §:ssä tarkoitetun 
tahon muulta viranomaiselta saama vähä-
merkityksinen tuki otetaan huomioon myön-
nettäessä tukea vähämerkityksisenä tukena. 

 
4 luku. Hanketuet 

17 §. Kehittämishanke. Pykälässä säädet-
täisiin kehittämishankkeisiin myönnettävällä 
tuella tuettavasta toiminnasta, tuen saajista ja 
tuen hyväksyttävistä kustannuksista. Pykälän 
1 momentin mukaan tukea voitaisiin myön-
tää kyläyhteisön asuinympäristön parantami-
seen, sen asukkaiden yhteisen toiminnan ja 
viihtyvyyden edistämiseen sekä muuhun vas-
taavaan maaseudun ympäristöä ja asukkaiden 
yleistä hyvinvointia palvelevaan toimintaan. 
Lisäksi tukea voitaisiin myöntää maaseudun 
elinkeinotoiminnan edellytysten, monipuolis-
tamisen ja kilpailukyvyn yleiseen kehittämi-
seen. Tuen saajia voisivat olla julkisoikeudel-
liset ja yksityisoikeudelliset yhteisöt sekä 
säätiöt. Julkisoikeudellisia yhteisöjä ovat 
muun muassa valtion viranomaiset ja erilliset 
laitokset, kuntien viranomaiset sekä kuntayh-
tymä. Muutoksena nykytilaan tukea ei 
myönnettäisi luonnolliselle henkilölle. Muu-
toksen tarkoituksena on varmistaa kehittä-
mistyön kohteena olevan yhteisön laaja si-
toutuminen hankkeen toteuttamiseen sekä 
välttää tuen käyttäminen tarkoituksiin, jotka 
edistävät ainoastaan yksittäisen henkilön tai 
yrityksen henkilökohtaisia olosuhteita ja tar-
peita. Tukea ei myöskään myönnettäisi yri-
tykselle eikä sellaiseen toimenpiteeseen, jon-
ka seurauksena tuki muodostuisi perustamis-
sopimuksen 87 artiklassa tarkoitetuksi valti-
ontueksi. 

Pykälän 2 momentin mukaan kehittämis-
hanketukea myönnettäisiin kehittämistyöstä 
ja sen suunnittelusta aiheutuviin kustannuk-
siin. Tukea ei kuitenkaan myönnettäisi inves-
toinnista aiheutuviin kustannuksiin, joita 
koskevasta tuesta säädettäisiin ehdotetun lain 
19 §:ssä. 

Valtioneuvoston asetuksella voitaisiin 
3 momentin mukaan antaa tarkemmat sään-
nökset kehittämishanketuen tuettavasta toi-
minnasta, myöntämisen edellytyksistä ja hy-
väksyttävistä kustannuksista. Kehittämishan-
ketuen tuettavan toiminnan osalta säädettäi-

siin tuen kohdentamisesta yleishyödyllisiin 
kehittämishankkeisiin ja maaseudun elinkei-
nojen kehittämishankkeisiin ohjelman tai 
maaseutualueiden erilaisten tarpeiden ja olo-
suhteiden perusteella. Tuen myöntämisen 
edellytysten osalta säädettäisiin seikoista, joi-
ta on otettava huomioon, jottei tuki muodostu 
perustamissopimuksen 87 artiklassa tarkoite-
tuksi valtiontueksi. Näitä ovat muun muassa 
se, ettei maaseudun elinkeinotoiminnan tuki 
tosiasiallisesti rajaudu yksittäisiin yrityksiin 
tai yritysryhmiin esimerkiksi alueellisen so-
veltamisen tai toimialan perusteella. Tuella 
saavutettujen tulosten tulee olla kaikkien 
hyödynnettävissä eikä tuloksiin liittyviä teki-
jänoikeuksia saa siirtää yritykselle. Hyväk-
syttävien kustannusten osalta säädettäisiin 
kehittämistuen myöntämisestä kustannuksiin, 
jotka aiheutuvat henkilöiden palkkauksesta, 
palveluiden tai tavaroiden hankkimisesta 
taikka tuen saajan toimitilojen tai vastaavan 
omaisuuden käyttämisestä tuettavaan toi-
menpiteeseen. 

18 §. Koulutushanke. Pykälässä säädettäi-
siin koulutushankkeisiin myönnettävällä tuel-
la tuettavasta toiminnasta, tuen saajista, 
eräistä tuen myöntämisen edellytyksistä sekä 
tuen hyväksyttämistä kustannuksista. Pykä-
län 1 momentin mukaan koulutushanketukea 
voitaisiin myöntää maaseudun kehittämistä 
yleisesti palvelevan osaamisen kehittämiseen 
ja tiedonvälityksen järjestämiseen. Tuella 
voitaisiin kehittää maaseudun asukkaiden ja 
yrittäjiksi aikovien sekä jo toimivien yritys-
ten ammatillista osaamista näiden toimialaan 
katsomatta. Kyseessä olisi koulutusjärjestel-
mään kuuluvaa opetusta ja koulutusta täy-
dentävästä osaamisen kehittämisestä. Näin 
ollen olisi tarpeen säätää rajauksesta, jonka 
mukaan tukea ei kuitenkaan myönnettäisi 
tutkintoon johtavan ammatillisen koulutuk-
sen järjestämiseen. Ammatillisella koulutuk-
sella tarkoitetaan ammatillista peruskoulutus-
ta sekä ammatillista lisä- ja täydennyskoulu-
tusta. Tukea ei luonnollisesti myönnettäisi 
myöskään muuhun sellaiseen opetukseen tai 
koulutukseen, joka on kiinteä osa koulutus-
järjestelmää ja viranomaisen tai muun yhtei-
sön lakisääteisen koulutustehtävän hoitamista 
ja jonka rahoituksesta säädetään muussa lain-
säädännössä. Koulutushanketukea voitaisiin 
kuitenkin myöntää muun muassa tieteellisen 
tiedon välittämiseen maaseudun asukkaiden 
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ja yritysten käyttöön. Tuen saajista säädettäi-
siin vastaavalla tavalla kuin kehittämishanke-
tuen osalta. Koulutushanketuen osalta tukea 
voitaisiin kuitenkin myöntää myös yrityksel-
le. Tuen myöntäminen yritykselle ei välttä-
mättä tarkoita tuen muodostumista valtiontu-
eksi. Merkitystä on sen sijaan sillä, millaista 
kohderyhmää ja millaista toimintaa tuki vä-
littömästi palvelee.  

Hanketuella on tarkoitus pääsääntöisesti 
edistää maaseudun elinkeinotoimintaa taval-
la, joka ei muodostu yksittäistä yritystä tai 
yritysryhmää hyödyttäväksi valtiontueksi. 
Eräissä tapauksissa koulutuksen järjestämi-
seen myönnettävä tuki voi liittyä niin lähei-
sesti yritystoiminnan tai yrityksen perustami-
sen edellytyksiin, että sitä on pidettävä perus-
tamissopimuksen 87 artiklassa tarkoitettuna 
valtiontukena. Valtiontukena on myös pidet-
tävä tukea sellaisen koulutuksen järjestämi-
seen, joka rajataan koskemaan ainoastaan tie-
tyllä alalla toimivia yrityksiä. Tästä on esi-
merkkinä maanviljelijöille ja maataloustyön-
tekijöille suunnattu koulutus. Pykälän 2 mo-
menttiin ehdotetaan otettavaksi säännös täl-
laisia tilanteita varten.   Jos koulutushanketu-
kea myönnetään sellaiseen yritystoimintaa 
edistävään koulutukseen, jonka perusteella 
tuki muodostuu Euroopan yhteisön perusta-
missopimuksen 87 artiklassa tarkoitetuksi 
valtiontueksi, tuen myöntämisen edellytyk-
siin ja rajoituksiin tulisivat sovellettavaksi 
16 §:n yritystukia koskevat säännökset. 

Pykälän 3 momentin mukaan koulutushan-
ketukea voitaisiin myöntää koulutuksen ja 
tiedonvälityksen suunnittelusta sekä järjes-
tämisestä aiheutuviin kustannuksiin. Tukea ei 
kuitenkaan myönnettäisi investoinnista ai-
heutuviin kustannuksiin. Koulutushanketuel-
la ei ole tarkoitus lisätä koulutusta palvelevaa 
käyttöomaisuutta, sillä kysymys on olemassa 
olevaa koulutusjärjestelmää täydentävästä 
osaamisen kehittämisestä.   

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin valtuu-
desta antaa valtioneuvoston asetuksella tar-
kempia säännöksiä koulutushanketuen tuet-
tavasta toiminnasta, tuen myöntämisen edel-
lytyksistä ja hyväksyttävistä kustannuksista. 
Valtuuden nojalla säädettäisiin tarkemmin 
tuen kohteena olevasta koulutuksesta ja sen 
laajuudesta sekä koulutuksen täydentävyy-
destä suhteessa tutkintoon johtavaan amma-
tilliseen koulutukseen. Lisäksi säädettäisiin 

erityisesti koulutustukea koskevien valtion-
tukisääntöjen soveltamisesta 2 momentissa 
tarkoitetuissa tilanteissa. Valtuuden nojalla 
annettaisiin myös tarkempia säännöksiä kou-
lutushanketuen myöntämisestä koulutuksen 
ja tiedonvälityksen suunnittelemisesta ja jär-
jestämisestä aiheutuviin kustannuksiin, jotka 
liittyvät henkilöiden palkkaukseen, tavaroi-
den ja palveluiden hankintaan sekä toimitilo-
jen tai vastaavan käyttöomaisuuden käyttä-
miseen. 

19 §. Yleishyödyllinen investointihanke. 
Pykälässä säädettäisiin yleishyödyllisiin in-
vestointihankkeisiin myönnettävällä tuella 
tuettavasta toiminnasta, tuen saajista sekä tu-
en hyväksyttävistä kustannuksista. Kysy-
myksessä on uusi tuki, joka on voimassa ole-
van lainsäädännön mukaan osa kehittämis-
hanketukea. Pykälän 1 momentin mukaan in-
vestointihanketukea voidaan myöntää julkis-
oikeudelliselle tai yksityisoikeudelliselle yh-
teisölle taikka säätiölle. Tukea voitaisiin 
myöntää kyläyhteisön asuinympäristön pa-
rantamiseen, sen asukkaiden yhteisen toi-
minnan ja viihtyvyyden edistämiseen sekä 
muuhun vastaavaan maaseudun ympäristöä 
ja asukkaiden yleistä hyvinvointia palvele-
vaan toimintaan. Tukea ei kuitenkaan myön-
nettäisi yritykselle eikä sellaiseen toimenpi-
teeseen, jonka seurauksena tuki muodostuisi 
perustamissopimuksen 87 artiklassa tarkoite-
tuksi valtiontueksi. Tukea ei myöskään 
myönnettäisi luonnolliselle henkilölle. Perus-
telut vastaavat lakiehdotuksen 17 §:ssä tar-
koitetun kehittämishanketuen osalta esitettyä. 

Pykälän 2 momentin mukaan investointi-
hanketuen hyväksyttäviä kustannuksia olisi-
vat rakennuksen tai rakenteen suunnittelemi-
sesta, korjaamisesta, laajentamisesta ja hank-
kimisesta sekä aineettomien oikeuksien, ko-
neiden ja laitteiden hankkimisesta aiheutuvat 
kustannukset. Rakenteella tarkoitetaan erilai-
sia rakennelmia ja reitistöjä kuten esimerkik-
si virkistysalueelle sijoitettavat opasteet, tau-
kopaikat ja rakentamista edellyttävät reitit. 
Aineettomien oikeuksien hankinnalla tarkoi-
tetaan kehittämistyön kannalta tarpeellisia 
tekijänoikeuden tai patentin sekä näihin liit-
tyvien käyttöomaisuudeksi luettavien käyttö-
oikeuksien hankintaa. Lisäksi tukea voitaisiin 
myöntää rakennuksen hankinnan yhteydessä 
maapohjan hankkimisesta aiheutuviin kus-
tannuksiin. 
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Pykälän 3 momenttiin ehdotetaan otetta-
vaksi valtuus, jonka nojalla valtioneuvoston 
asetuksella voitaisiin antaa tarkempia sään-
nöksiä investointihanketuen tuettavasta toi-
minnasta, myöntämisen edellytyksistä ja hy-
väksyttävistä kustannuksista. Vastaavasti 
kuin kehittämishanketuen osalta säädettäisiin 
tuen kohdentamisesta hankkeisiin ohjelman 
tai maaseutualueiden olosuhteiden ja tarpei-
den perusteella. Tuen myöntämisen edelly-
tysten osalta säädettäisiin seikoista, jotka on 
otettava huomioon, jottei tuki muodostu pe-
rustamissopimuksen 87 artiklassa tarkoite-
tuksi valtiontueksi. Näitä ovat muun muassa 
se, ettei tuki tosiasiallisesti kohdistu yksittäi-
sen yrityksen tai yritysten liiketoiminnan 
edellytyksiin. Tuella saavutettujen tulosten 
tulisi myös olla kaikkien hyödynnettävissä. 

20 §. Koordinointihanke. Koordinointi-
hankkeen osalta ehdotetaan säädettäväksi 
koordinointihankkeeseen myönnettävän tuen 
tuettavasta toiminnasta, tuen saajista ja eri-
tyisistä menettelytavoista, jotka ovat tuen 
myöntämisen edellytyksenä. Kysymyksessä 
on muista hanketuista poikkeava uusi tuki, 
jonka pääasiallisena tarkoituksena on paitsi 
edistää paikallisten toimijoiden aktiivista 
osallistumista maaseudun kehittämiseen 
myös koota yhteen paikallisista tarpeista syn-
tyviä, pienimuotoisia hankkeita, joiden keski-
tetty käsittely on tarkoituksenmukaista. 

Pykälän 1 momentin mukaan tukea voitai-
siin myöntää kyläyhteisön asuinympäristön 
parantamiseen, sen asukkaiden yhteisen toi-
minnan ja viihtyvyyden edistämiseen sekä 
muuhun vastaavaan maaseudun ympäristöä 
ja asukkaiden yleistä hyvinvointia palvele-
vaan toimintaan. Tuki myönnettäisiin paikal-
liselle toimintaryhmälle. Hankkeen toteutus-
tapaa koskevana edellytyksenä olisi, että 
toimintaryhmä kokoaisi avoimen valintame-
nettelyn avulla 17 ja 19 §:ssä tarkoitettuja 
yleishyödyllisiä kehittämis- ja investointi-
hankkeita ja sovittaisi yhteen niiden toteut-
tamisen. Toteutustapana käytettäisiin 9 §:ssä 
tarkoitettua tuen siirtämistä. Koordinointi-
hanketuen erityispiirteistä johtuen olisi tar-
peen säätää, ettei tahon, jolle tukea siirretään 
tarvitse täyttää tuen saajaa koskevia edelly-
tyksiä eli sen ei tarvitse olla paikallinen toi-
mintaryhmä. Koordinointihankkeeseen 
myönnettyä tukea voitaisiin siirtää yksityis-
oikeudelliselle yhteisölle tai luonnolliselle 

henkilölle. Tukea ei saisi kuitenkaan siirtää 
yritykselle, mikä on johdonmukaista lakieh-
dotuksen 17 ja 19 §:n yhteydessä esitettyjen 
perusteiden kannalta. 

Koordinointihanketukea voitaisiin 2 mo-
mentin mukaan myöntää edellä mainittujen 
hankkeiden kokoamisesta ja toteuttamisesta 
sekä niiden yhteydessä tarvittavasta yhteis-
työstä ja kokemusten vaihdosta aiheutuviin 
kustannuksiin.  

Pykälän 3 momenttiin ehdotetaan otetta-
vaksi valtuus säätää valtioneuvoston asetuk-
sella tarkemmin koordinointihanketuen tuet-
tavasta toiminnasta, myöntämisen edellytyk-
sistä ja hyväksyttävistä kustannuksista. Tuet-
tavan toiminnan osalta säädettäisiin tuen 
kohdentamisesta hankkeisiin ohjelman tai 
maaseutualueiden olosuhteiden ja tarpeiden 
perusteella. Tuen myöntämisen edellytyksistä 
on tarpeen antaa tarkempia säännöksiä, jotka 
koskisivat koordinointihankkeen piiriin kuu-
luvien hankkeiden valintaa ja yhteensovitta-
mista. Hankkeiden toteuttamiseen liittyvien 
hyväksyttävistä kustannuksista säädettäisiin 
vastaavasti kuin 17 ja 19 §:ssä tarkoitettujen 
hankkeiden hyväksyttävien kustannusten 
osalta. Lisäksi säädettäisiin tarkemmin kus-
tannuksista, joita voidaan hyväksyä hankkei-
den kokoamisesta sekä niihin liittyvästä yh-
teistyöstä ja kokemusten vaihdosta aiheutu-
viksi kustannuksiksi.   

21 §. Hanketuen myöntämisen edellytykset 
ja rajoitukset. Pykälässä säädettäisiin hanke-
tukia koskevista tuen myöntämisen edelly-
tyksistä ja rajoituksista. Pykälän 1 momentin 
mukaan tuettavan toimenpiteen tulisi olen-
naisesti liittyä hakijan tehtäviin tai toiminta-
ajatukseen. Tarkoituksenmukaista on, että 
vastuu toimenpiteen toteutuksesta kuuluisi 
sellaiselle taholle, jonka tehtäviin ja tavoittei-
siin hankkeen toteuttaminen luontevasti kuu-
luu, ja jos kyseessä on viranomainen, jolla on 
toimivalta toteuttaa hanke. Erityisen tärkeä 
tämä edellytys on koulutushankkeessa. Li-
säksi hakijalla tulisi olla riittävät taloudelliset 
ja hallinnolliset edellytykset tuettavan toi-
menpiteen toteuttamiseen.  

Hanketukea voitaisiin 2 momentin mukaan 
myöntää ainoastaan sellaiseen toimenpitee-
seen, joka on järjestetty hakijan tavanomai-
sesta toiminnasta erillisen hankkeen muotoon 
ja jonka kesto on enintään kolme vuotta tai 
erityisestä syystä enintään viisi vuotta. Tar-
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koituksena on estää tuen käyttäminen tuen 
saajan tavanomaiseen toimintaan ja tuen 
muodostuminen toimintatueksi. Tuen myön-
tämisen edellytyksenä olisi lisäksi, että hakija 
esittää hankesuunnitelman, johon sisältyy 
hankkeen tavoitteet ja niiden toteuttamiseksi 
tarvittavat toimet sekä hankkeen toteuttamis-
aikaa, kokonaiskustannuksia ja kokonaisra-
hoitusta koskevat arviot. Säännös on välttä-
mätön sen kannalta, että tuen myöntävä vi-
ranomainen voi arvioida tuettavaa toimenpi-
dettä 1 §:ssä säädettyjen tavoitteiden, ja jos 
kyse on ohjelmaan perustuvasta tuesta, oh-
jelman tavoitteiden kannalta.  

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin edelly-
tyksestä, joka koskee hankkeen tulosten 
yleistä hyödynnettävyyttä. Yleisellä hyödyn-
nettävyydellä tarkoitetaan sitä, että hankkeen 
tulokset on julkaistava asianmukaisessa laa-
juudessa tai niistä on tiedotettava hankkeen 
kohderyhmälle. Hankkeen tulosten saata-
vuutta ei myöskään tulisi rajoittaa siten, että 
ne olisivat vain hankkeen toteuttamiseen 
osallistuneiden tahojen käytettävissä.    

Hanketuen alaraja olisi 4 momentin mu-
kaan 5000 euroa. Säännöksellä tavoitellaan 
hankkeen vaikuttavuutta sekä tuen määrän 
suhteuttamista hanketuen toimeenpanosta ai-
heutuviin kustannuksiin. 

Pykälän 5 momenttiin ehdotetaan otetta-
vaksi valtuus säätää valtioneuvoston asetuk-
sella tarkemmin 2 momentissa tarkoitetun 
suunnitelman sisällöstä sekä hankkeen orga-
nisointia, toiminnan kestoa ja hankkeen tu-
losten yleistä hyödynnettävyyttä koskevien 
edellytysten arvioinnissa käytettävistä perus-
teista. Hankesuunnitelman osalta säädettäi-
siin tuettavaa toimenpidettä koskevasta ku-
vauksesta, sekä laskelmista, joiden avulla 
esitetään arviot toimenpiteen kokonaiskus-
tannuksista ja niiden rahoituksesta. Toimin-
nan keston osalta säädettäisiin niistä erityisis-
tä syistä, joiden perusteella tukea voitaisiin 
myöntää yli kolme vuotta kestävään toimin-
taan. Näitä olisivat muun muassa hankkeen 
laajuus ja kehittämistyön luonne. Tarkoituk-
sena olisi myös antaa tarkempia säännöksiä 
hankkeen tulosten yleisen hyödynnettävyy-
den arvioinnissa käytettävistä perusteista. 
Näitä olisivat edellä esitetyn mukaisesti arvi-
ot hankkeen tulosten julkaisemisesta ja niistä 
tiedottamisesta sekä muusta tulosten saatta-
misesta yhteiseen käyttöön. Investointien 

osalta tulisi arvioitavaksi ne tahot, jotka tosi-
asiassa hyödyntäisivät investoinnin kohteena 
olevaa omaisuutta.  

22 §. Ohjausryhmä. Hankkeen tueksi voi-
taisiin asettaa ohjausryhmä. Pykälässä sää-
dettäisiin ohjausryhmän asettamisesta ja sen 
tehtävistä. Kysymyksessä on järjestely, jonka 
avulla hankkeen sisällölliseen ohjaukseen ja 
toteutumisen seurantaan voidaan käyttää tuen 
saajan itsensä nimeämiä asiantuntijoita ja 
toimijoita, jotka osallistuvat hankeen toteut-
tamiseen. Pykälän 1 momentin mukaan ohja-
usryhmä voitaisiin asettaa, jos tämä on perus-
teltua hankkeen laajuus ja vaikutukset huo-
mioon ottaen. Ohjausryhmän asettamisesta 
päättäisi tuen myöntävä viranomainen. Tämä 
tapahtuisi tukipäätöksen yhteydessä. Ohjaus-
ryhmässä tulisi olla edustettuina tuen myön-
tävän viranomaisen lisäksi muut hankkeen 
rahoitukseen osallistuneet tahot sekä hank-
keen laajuuden kannalta riittävä määrä asian-
tuntijoita.  Tuen myöntävä viranomainen 
päättäisi edustajastaan ohjausryhmässä. Muut 
ohjausryhmän jäsenet nimeäisi tuen saaja. 

 Ohjausryhmän tehtävänä olisi 2 momentin 
mukaan ohjata tuen saajaa hankkeen sisäl-
töön liittyvissä kysymyksissä ja seurata 
hankkeen toteutumista. Kysymys on asian-
tuntijaryhmästä, jonka perimmäisenä tarkoi-
tuksena on tukea hankkeen tavoitteiden to-
teuttamista. Näin ollen vastuu hankkeen to-
teuttamisesta olisi kuitenkin tuen saajalla. 
Ohjausryhmä ei osallistuisi myöskään tuen 
saajan asemaa tai hankkeen rahoitusta kos-
kevaan päätöksentekoon. 

Ohjausryhmän toiminnassa ei ole kysymys 
varsinaisesta hallintoasian käsittelystä, vaan 
lähinnä tosiasiallisesta hallintotoiminnasta. 
Koska kysymys on kuitenkin perustuslain 
124 §:ssä tarkoitetusta julkisen hallintotehtä-
vän hoitamisesta, pykälän 2 momenttiin eh-
dotetaan otettavaksi viittaus hallinnon toi-
mintaa koskevaan lainsäädäntöön. Sen mu-
kaan ohjausryhmän toiminnassa sovellettai-
siin hallintolakia, kielilakia (423/2003), saa-
men kielilakia (1086/2003) sekä viranomais-
ten toiminnan julkisuudesta annettua lakia 
(621/1999). Lisäksi viitattaisiin virkavastuuta 
koskeviin säännöksiin. Ohjausryhmän jäse-
neen tulisivat sovellettavaksi rikosoikeudel-
lista virkavastuuta koskevat säännökset ja 
ohjausryhmälle säädettyjä tehtäviä hoidetta-
essa aiheutettuun vahinkoon sovellettaisiin, 
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mitä vahingonkorvauslaissa (412/1974) sää-
detään. 

Tarkemmat säännökset ohjausryhmän aset-
tamisesta ja siinä noudatettavasta menettelys-
tä sekä ohjausryhmän tehtävistä annettaisiin 
3 momentin mukaan valtioneuvoston asetuk-
sella. Asetuksella säädettäisiin tarkemmin 
perusteista, joilla ohjausryhmän tarvetta ar-
vioitaisiin, sekä ohjausryhmän asettamisesta 
tukipäätöksen yhteydessä. Lisäksi säädettäi-
siin tarkemmin ohjausryhmän tehtävistä eli 
kysymyksistä, jotka ohjausryhmä käsittelisi.   
 
5 luku. Tuen ehdot  

23 §. Toimenpiteen toteutusaika yritystuis-
sa. Pykälässä säädettäisiin tuettavan toimen-
piteen toteutusaikaa koskevasta yritystuen 
ehdosta. Säännös on tarpeen sen vuoksi, että 
varojen käyttöä halutaan tehostaa. Tarkoituk-
sena on, että tuen saaja toteuttaisi tuettavan 
toimenpiteen suunnitelmallisesti ja toimenpi-
teen laajuuden ja luonteen kannalta kohtuul-
lisessa ajassa. Näin saadaan tukipäätöksellä 
sidotut varat maksettua viipymättä ja sidon-
noista vapautuneet varat takaisin käyttöön. 
Pykälän 1 momentin mukaan tuettava toi-
menpide olisi kokonaisuudessaan toteutetta-
va kahden vuoden kuluessa tuen myöntämis-
tä koskevan päätöksen tekemisestä. Yritys-
tuella tehtävän investoinnin suorittamiselle 
tai, jos kyseessä on yrityksen käynnistystuki, 
yritystoiminnan käynnistämiselle, voitaisiin 
kuitenkin asettaa lyhyempi määräaika, mil-
loin tämä on investoinnin toteutustavan tai 
yritystoiminnan luonteen kannalta perustel-
tua. Kahden vuoden toteutusaika tai yritys-
toiminnan aloittamiselle asetettava määräaika 
voi olla ongelmallinen, jos käynnistystukea 
haetaan yrityksen investointituen yhteydessä. 
Tällöin yritystoiminnan aloittaminen on 
yleensä riippuvainen rakennuksen valmistu-
misesta tai rakennuksen hankinnan toteutu-
misesta.  Näitä tilanteita varten säädettäisiin 
poikkeuksesta, jonka mukaan kahden vuoden 
toteutusaika ja yritystoiminnan aloittamiselle 
asetettava määräaika laskettaisiin investoin-
nin valmistumisesta tai toteutumisesta. 

Pykälän 2 momentin mukaan tuen myöntä-
vä viranomainen voisi pidentää kahden vuo-
den määräaikaa tai investoinnin toteuttami-
selle taikka yritystoiminnan käynnistämiselle 

asetettua määräaikaa hakemuksesta. Hake-
mus tulisi tehdä ennen asetetun määräajan 
päättymistä, ja se olisi perusteltava. Määräai-
kaa voitaisiin pidentää kahdesti enintään 
vuodella kerrallaan. 

Valtioneuvoston asetuksella voitaisiin 
3 momentin mukaan antaa tarkempia sään-
nöksiä investoinnin suorittamiselle tai yritys-
toiminnan aloittamiselle asetettavasta määrä-
ajasta. Rakennuksen, koneiden ja laitteiden 
hankinnan osalta asetuksella voitaisiin säätää 
kahta vuotta lyhyemmästä suoritusajasta. 
Yritystoiminnan aloittamisen osalta määräai-
ka voitaisiin asettaa tukipäätöksessä ottaen 
huomioon se, onko kyseessä toiminnan aloit-
taminen vai laajentaminen sekä aloittamisen 
edellyttävät valmistelut.  

24 §. Tuen käyttöä koskevat ehdot. Tuen 
käytön tulee olla julkisia hankintoja koske-
van lainsäädännön mukaista. Vaatimus sisäl-
tyy pykälän 1 momenttiin, jonka mukaan tu-
en käyttämisestä tavara- tai palveluhankin-
toihin sekä urakalla teettämiseen on voimas-
sa, mitä niistä julkisista hankinnoista anne-
tussa lainsäädännössä säädetään. Vaatimus 
seuraa osarahoitteisten tukien osalta EY:n 
maaseutuasetuksen 5 artiklan 7 kohdasta, 
jonka mukaan maaseuturahastosta rahoitetta-
vien toimien tulee olla perustamissopimuk-
sen ja sen nojalla annettujen säädösten mu-
kaisia. Julkisia hankintoja koskeva lainsää-
däntö on pitkälti harmonisoitu.  Kevätistun-
tokaudella 2006 on annettu hallituksen esitys 
Eduskunnalle laeiksi julkisista hankinnoista 
sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja 
postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden 
hankinnoista (HE 50/2006 vp.). Esitykseen 
sisältyvän lakiehdotuksen 6 §:n mukaisesti 
hankintayksikkönä pidettäisiin jatkossakin 
mitä tahansa hankinnan tekijää, joka on saa-
nut hankinnan tekemistä varten julkista tukea 
enemmän kuin puolet hankinnan arvosta. Osa 
hanketuen saajista on muutoinkin laissa tar-
koitettuja hankintayksiköitä. Pykälän 1 mo-
mentissa säädettäisiin tuen saajan velvolli-
suudesta esittää selvitys hankintalainsäädän-
nön noudattamisesta. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin rahoi-
tuslain 46 §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoi-
tetusta vakiintuneesta rajoituksesta, joka kos-
kee tuetun investoinnin kohteen luovuttamis-
ta. Säännöksen mukaan tuetun investoinnin 
kohdetta ei saisi pysyvästi tai merkittävässä 
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määrin käyttää muuhun kuin tuen kohteena 
olevaan yritystoimintaan tai kehittämistyö-
hön eikä luovuttaa toiselle ennen kuin viisi 
vuotta on kulunut tuen viimeisen erän mak-
samisesta. Säännös ei sisällä muutoksia ny-
kytilaan. Säännöstä sovelletaan valtionavus-
tuslain 13 §:n 3 momentin sijasta, jonka mu-
kaan avustuksen kohteena olevaa omaisuutta 
ei saa luovuttaa valtionavustuspäätöksessä 
määrättynä käyttöaikana. Käyttöaika voi olla 
enintään kymmenen vuotta valtionavustuk-
sen viimeisen erän maksamisesta. Säännök-
sen tarkoituksena on luoda yhtenäinen käy-
täntö, joka koskisi kaikkia tuen saajia ja joka 
täyttää osarahoitteisten tukien osalta EY:n 
maaseutuasetuksen 72 artiklassa säädetyt, in-
vestointeihin liittyvien toimien pysyvyyttä 
koskevat vaatimukset. Tuen myöntävä viran-
omainen voisi edelleen 2 momentin mukaan 
myöntää luvan luovutukseen, jos luovutuk-
sen saaja täyttää tuen myöntämisen edelly-
tykset ja jos tuen kohteena olevan yritystoi-
minnan tai kehittämistyön luonne ei olennai-
sesti muutu. Hakemus olisi tehtävä ennen 
luovutusta.  

Tuen kohteena olevaa yritystoimintaa ei 
3 momentin mukaan saisi luovuttaa toiselle, 
lopettaa eikä olennaisesti supistaa ennen kuin 
viisi vuotta on kulunut tuen viimeisen erän 
maksamisesta. Nykyisin vastaavasta rajoituk-
sesta säädetään rahoituslain 46 §:n 2 momen-
tin 2 ja 5 kohdassa. 

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin luovu-
tuskieltoa koskevasta poikkeuksesta, jonka 
mukaan kiellettynä luovutuksena ei pidettäisi 
tuetun investoinnin kohteen tai tuen kohteena 
olevan yritystoiminnan siirtymistä perintöoi-
keudellisen saannon tai sukupolvenvaihdok-
sen kautta. Näissä tilanteissa on kyse selvästi 
hyväksyttävistä luovutuksista. 

25 §. Kirjanpitovelvollisuus. Pykälässä sää-
dettäisiin tuen saajan kirjanpitovelvollisuu-
desta, kirjanpidolle asetettavista edellytyksis-
tä sekä kirjanpitoaineiston säilyttämisestä. 
Pykälän tavoitteena on taata tuen saajan kir-
janpidon hoitaminen ja kirjanpitoaineiston 
säilyttäminen siten, että tuettavan toimenpi-
teen menot, sellaisina kuin ne on sisällytettä-
vä maksuhakemukseen, ovat tosiasiallisia ja 
todennettavissa maksuhakemuksen käsittelyn 
ja tarkastuksen yhteydessä.  

Pykälän 1 momentin mukaan tuen saajan 
olisi pidettävä tuettavasta toimenpiteestä kir-

janpitoa. Kirjanpito olisi lähtökohtaisesti jär-
jestettävä osaksi tuen saajan kirjanpitolain 
(1336/1997) mukaista kirjanpitoa siten, että 
tuettavan toimenpiteen kirjanpito voidaan 
vaikeudetta tunnistaa ja erottaa muusta kir-
janpidosta.  Niin yritystuen kuin hanketuen 
saajat ovat pääsääntöisesti kirjanpitovelvolli-
sia. 

Koska yritystukea voidaan myöntää maata-
lousyrityksen maatilan toiminnan laajentami-
seen maatalouden ulkopuolelle, on tarpeen 
säätää kirjanpidon järjestämisestä niissä ti-
lanteissa, joissa tuen saajaa verotetaan maati-
latalouden tuloverolain (543/1967) mukaises-
ti. Tällöin tuettavan toimenpiteen riittävänä 
kirjanpitona pidettäisiin 2 momentin mukaan 
sellaisia muistiinpanoja, joita tuen saajan 
muulta tilinpidolta verotuksen toimittamisek-
si edellytetään. Verotuksen toimittamista var-
ten laadittavista muistiinpanoista on määrätty 
verotusmenettelystä annetun lain (1558/95) 
nojalla muistiinpanovelvollisuudesta ja muis-
tiinpanoista annetulla verohallituksen pää-
töksellä (1807/1995). Näissäkin tilanteissa ti-
linpito olisi järjestettävä siten, että tuettavan 
toimenpiteen kustannukset voidaan vai-
keudetta tunnistaa ja erottaa muusta tilinpi-
dosta. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin tilan-
teista, jolloin tuen saaja ei ole muusta toi-
minnastaan kirjanpitovelvollinen. Tällainen 
tilanne on käsillä muun muassa silloin kun 
maatalousyritys tai mikroyritys on luonnolli-
nen henkilö, joka hakee tukea yritystoimin-
nan aloittamista koskeviin selvityksiin ja 
käynnistystoimenpiteisiin. Tällöin olisi tuet-
tavaa toimenpidettä koskeva kirjanpito järjes-
tettävä noudattaen soveltuvin osin, mitä kir-
janpitolaissa (1336/1997) säädetään.   

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin kirjan-
pitoaineiston säilyttämisestä. Säännös on tär-
keä erityisesti Euroopan yhteisön lainsäädän-
nössä säädetyn yhteisön varoja koskevien 
maksujen todennettavuuden kannalta. Tuen 
saajan olisi säilytettävä tuettavaa toimenpi-
dettä koskeva kirjanpitoaineisto siten kuin 
kirjanpitolain 2 luvun 9 ja 10 §:ssä säädetään. 
Kirjanpitolain 10 §:n mukainen säilyttämis-
aika on kirjanpitokirjojen ja tililuettelon osal-
ta 10 vuotta tilikauden päättymisestä. Muu 
kirjanpitoaineisto on sanotun säännöksen 
mukaan säilytettävä kuusi vuotta sen vuoden 
lopusta, jona tilikausi on päättynyt. Euroopan 
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yhteisön osaksi rahoittamaan ohjelmaan pe-
rustuvien tukien osalta on tarpeen säätää eri-
tyisestä säilyttämisvelvoitteesta, jolla taataan 
menojen todennettavuus riittävän kauan yh-
teisön toimielinten suorittamia tarkastuksia 
varten. Jos tuki sisältyy Euroopan yhteisön 
osaksi rahoittamaan ohjelmaan, kirjanpitoon 
liittyvä aineisto olisi säilytettävä vähintään 
kolme vuotta siitä, kun Euroopan yhteisöjen 
komissio suorittaa ohjelman viimeisen yhtei-
sön rahoitusosuuden maksun.   

26 §. Tiedonanto- ja avustamisvelvollisuus. 
Pykälässä säädettäisiin tuen saajan tiedonan-
tovelvollisuudesta sekä avustamisvelvolli-
suudesta tarkastuksen yhteydessä. Tuen saaja 
olisi pykälän 1 momentin mukaan velvolli-
nen antamaan tuen myöntävälle viranomai-
selle tuettavaa toimenpidettä, sen edistymistä 
sekä tuen käyttöä koskevat oikeat ja riittävät 
tiedot. Säännöksen on tarkoitus täydentää si-
tä, mitä muualla lakiehdotuksessa ehdotetaan 
säädettäväksi erityisistä selvityksistä ja tie-
doista, jotka ovat tuen myöntämisen tai mak-
samisen edellytyksiä. Säännöksellä on liityn-
tä 45 §:n takaisinperintää koskeviin säännök-
siin, jonka mukaisesti tuen myöntävän viran-
omaisen on perittävä takaisin virheellisesti 
tai perusteetta maksettu tuki, jos tuen saaja 
on antanut sellaisen virheellisen tai puutteel-
lisen tiedon, joka on vaikuttanut tuen myön-
tämiseen tai maksamiseen.  

Tuen saajan olisi lisäksi 2 momentin mu-
kaan viivytyksettä ilmoitettava sellaisista 
asemaansa, toimintaansa tai tuettavaa toi-
menpidettä koskevista muutoksista, joilla voi 
olla vaikutusta tuen maksamisen edellytyk-
siin tai joka voi johtaa tuen takaisinperintään. 
Tarkoituksena on antaa tuen saajalle ja vi-
ranomaiselle mahdollisuus selvittää olennai-
sista tuettavan toimenpiteen toteuttamiseen 
vaikuttavista muutoksista aiheutuvat seura-
ukset ennen maksuhakemuksen jättämistä tai 
ennen kuin asiaa käsitellään takaisinperinnän 
yhteydessä. 

Pykälän 3 momentin mukaan tuen saaja 
olisi velvollinen avustamaan tarkastuksen 
suorittajaa antamalla korvauksetta tarkastus-
tehtävän suorittamiseksi välttämättömät tie-
dot ja tarkastuksen kohdetta koskevat selvi-
tykset sekä esittelemällä tuen kohdetta. Sään-
nöksellä rajattaisiin tuen saajan avustamis-
velvollisuus tarkastustehtävän suorittamisek-
si välttämättömiin tietoihin ja selvityksiin. 

Lisäksi säädettäisiin avustamisesta tuen koh-
detta esittelemällä. Jos tarkastuksen kohteena 
on tuella hankittu laite, tulisi tuen saajan tar-
vittaessa esitellä laitteen toimintaa tuettavan 
toimenpiteen kannalta. 
 
 
6 luku. Tuen hakeminen ja myöntämi-

nen  

27 §. Hakumahdollisuudesta tiedottaminen. 
Pykälässä säädettäisiin tuen hakumahdolli-
suudesta tiedottamisesta. Työvoima- ja elin-
keinokeskuksen olisi 1 momentin mukaan 
tiedotettava tarkoituksenmukaisessa laajuu-
dessa myöntämänsä tuen hakumahdollisuu-
desta, hakemisessa noudatettavasta menette-
lystä sekä myöntämisen pääasiallisista edel-
lytyksistä ja ehdoista. Tiedotuksen tulisi ulot-
tua ainakin työvoima- ja elinkeinokeskuksen 
toimialueelle. Työvoima- ja elinkeinokes-
kukset voisivat myös sopia yhteisistä tiedo-
tustavoista.  

Paikallisen toimintaryhmän osalta 2 mo-
mentissa säädettäisiin paikallisen toiminta-
ryhmän alueen kattavasta tiedottamisesta 
niissä tilanteissa, joissa tukea voidaan myön-
tää paikallisen toimintaryhmän rahoituskiin-
tiöstä. Myös tällöin olisi tiedotettava tuen 
hakumahdollisuudesta, hakemisessa nouda-
tettavasta menettelystä sekä myöntämisen 
pääasiallisista edellytyksistä ja ehdoista. 

28 §. Tukihakemus. Pykälässä säädettäisiin 
tukihakemuksen muotovaatimuksista. Tuki-
hakemus olisi pykälän 1 momentin mukaan 
tehtävä kirjallisesti tarkoitusta varten vahvis-
tetulle lomakkeelle. Hakemus olisi allekirjoi-
tettava ja siihen on liitettävä tuen myöntämi-
sen edellytysten arvioinnin kannalta välttä-
mättömät asiakirjat ja selvitykset sekä tuetta-
vaa toimenpidettä koskeva suunnitelma. Sel-
vityksillä tarkoitetaan erityisesti yritystuen ja 
hanketuen osalta lakiehdotuksessa edellytet-
tyjä selvityksiä ja suunnitelmalla 15 §:n 2 
momentissa ja 21 §:n 2 momentissa tarkoitet-
tua suunnitelmaa. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin tuen 
siirtämistä koskevista erityisistä menettelyis-
tä. Hakijan olisi tukihakemuksessa ilmoitet-
tava aikomuksesta siirtää tukea 9 §:ssä tar-
koitetulla tavalla. Hakemuksessa olisi yksi-
löitävä ne tahot, joille tukea siirrettäisiin, ja 
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esitettävä 9 §:ssä tarkoitetut sopimukset. 
Työvoima- ja elinkeinokeskuksen on tukiha-
kemuksen käsittelyn yhteydessä kyettävä ar-
vioimaan täyttyvätkö 9 §:ssä säädetyt tuen 
myöntämisen edellytykset. Sopimusta ei hy-
väksytä tai vahvisteta viranomaisen toimesta. 
Se on selvitys tuen myöntämisen edellytysten 
täyttymisestä, jonka avulla lisäksi todetaan 
tuen saajien sekä tulevien siirron saajien si-
toutuminen toimenpiteen toteutukseen. 

Maaseutuvirasto antaisi 3 momentin mu-
kaan tarkemmat määräykset tuen hakemises-
sa käytettävistä lomakkeista, hakemukseen 
liitettävistä asiakirjoista sekä suunnitelman ja 
selvitysten esitystavasta. Valtuuden nojalla 
Maaseutuvirasto vahvistaisi tuen hakulo-
makkeet ja selvitysten laatimisessa käytettä-
vät lomakkeet. Lisäksi Maaseutuvirasto voisi 
3 momentin mukaan antaa tarkemmat mää-
räykset erilaisista teknisluonteisista asiakir-
joista, jotka koskisivat esimerkiksi tuen saa-
jan oikeudellista muotoa, määräysvallan ja-
kautumista, hakemuksen allekirjoittajan ni-
menkirjoitusoikeutta sekä hakemuksen jät-
tämisestä tehtyä päätöstä, jos kyseessä on oi-
keushenkilö. Asiakirjoilla tarkoitetaan tällöin 
esimerkiksi rekisteriotetta tai yhtiöjärjestystä. 
Tuettavaa toimenpidettä koskevan suunni-
telman osalta Maaseutuvirasto antaisi määrä-
ykset suunnitelman esitystavasta. Suunnitel-
man sisällöstä säädettäisiin tarkemmin 15 §:n 
4 momentin ja 21 §:n 5 momentin nojalla an-
nettavalla valtioneuvoston asetuksella. Vel-
vollisuudesta esittää tuen myöntämisen edel-
lytyksiä koskeva selvitys säädettäisiin 10 §:n 
2 momentissa, 11 §:n 3 momentissa, 16 §:n 
2 momentissa ja 24 §:n 1 momentissa. Mää-
räyksiä annettaisiin tältä osin esimerkiksi tut-
kintotodistuksen tai verotusta koskevan lo-
makkeen esittämisestä tukihakemuksen yh-
teydessä. Koska selvitysten ja suunnitelman 
esitystavassa on kysymys hakumenettelyä 
koskevasta seikasta, on näitä koskeva määrä-
ystenantovaltuus poikkeuksellisesti sijoitettu 
tukihakemusta koskevan säännöksen yhtey-
teen.   

29 §. Tuen hakeminen. Pykälässä säädettäi-
siin hakemuksen toimittamisesta tuen myön-
tävälle viranomaiselle. Tukihakemus olisi 
1 momentin mukaan toimitettava toimivaltai-
selle työvoima- ja elinkeinokeskukselle. Ky-
symyksessä on pääsääntö, jota koskevista 
poikkeuksista säädettäisiin lakiehdotuksen 

30 §:ssä. Hakemuksen toimittamisessa viran-
omaiselle ja sen vireille tulosta, olisi voimas-
sa, mitä hallintolaissa näistä asioista sääde-
tään. 

Pykälän 2 ja 3 momentissa säädettäisiin 
toimivaltaisesta työvoima- ja elinkeinokes-
kuksesta. Pääsääntöisesti toimivaltainen olisi 
se työvoima- ja elinkeinokeskus, jonka toi-
mialueella tuettava toimenpide on tarkoitus 
toteuttaa. Jos tuettava toimenpide on tarkoi-
tus toteuttaa useamman kuin yhden työvoi-
ma- ja elinkeinokeskuksen toimialueella, 
toimivaltainen olisi kuitenkin se työvoima- ja 
elinkeinokeskus, jonka toimialueella tuettava 
toimenpide on tarkoitus pääosin toteuttaa. 
Oman erityistapauksensa muodostavat valta-
kunnalliset hankkeet, joissa maa- ja metsäta-
lousministeriö osoittaa hankkeen rahoituk-
seen tarvittavat varat yhdelle työvoima- ja 
elinkeinokeskukselle. Näissä tapauksissa 
toimivaltainen olisi se työvoima- ja elinkei-
nokeskus, jolle maa- ja metsätalousministeriö 
on osoittanut varat valtakunnallisen hank-
keen rahoitusta varten. Käytännössä juuri 
tämä työvoima- ja elinkeinokeskus vastaisi 
hakumahdollisuudesta tiedottamisesta 
27 §:ssä tarkoitetulla tavalla. 

30 §. Tuen hakeminen paikallisen toiminta-
ryhmän rahoituskiintiöstä. Pykälässä säädet-
täisiin tilanteista, jolloin tukihakemus on 
toimitettava paikalliselle toimintaryhmälle. 
Näin olisi meneteltävä niissä tilanteissa, jois-
sa tukea haetaan paikallisen toimintaryhmän 
rahoituskiintiöstä. Toimivaltainen olisi pää-
sääntöisesti se paikallinen toimintaryhmä, 
jonka alueella tuettava toimenpide toteute-
taan. Jos tuettava toimenpide toteutetaan use-
amman kuin yhden paikallisen toimintaryh-
män alueella, toimivaltainen olisi se paikalli-
nen toimintaryhmä, jonka alueella tuettava 
toimenpide on tarkoitus pääosin toteuttaa. 
Pykälän 1 momentissa säädettäisiin lisäksi 
tukihakemuksen vireille tulosta. Tukihake-
mus tulisi vireille, kun se on toimitettu toi-
mivaltaiselle paikalliselle toimintaryhmälle. 
Nykyisin paikalliselle toimintaryhmälle toi-
mitettu hakemus on tullut vireille, kun pai-
kallinen toimintaryhmä on toimittanut sen 
työvoima- ja elinkeinokeskukselle. Muilta 
osin tukihakemuksen toimittamisesta paikal-
liselle toimintaryhmälle olisi voimassa, mitä 
hallintolaissa asiakirjan toimittamisesta vi-
ranomaiselle ja asiakirjan täydentämisestä 
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säädetään. 
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin paikal-

lisen toimintaryhmän roolista tukihakemuk-
sen käsittelyssä ja tuen myöntämisessä. Pai-
kallinen toimintaryhmä tarkistaisi, että sille 
toimitettu hakemus täyttää hakemukselle 
säädetyt muotovaatimukset, ja antaisi lau-
sunnon tuen myöntämisen tarkoituksenmu-
kaisuudesta paikallisen suunnitelman tavoit-
teiden kannalta. Lisäksi momentissa säädet-
täisiin menettelyistä, joita noudatettaisiin sil-
loin kun kyse on useamman paikallisen toi-
mintaryhmän alueella toteutettavasta hank-
keesta. Tällöin toimivaltaisen paikallisen 
toimintaryhmän olisi hankittava muiden toi-
mintaryhmien lausunto tuen myöntämisen 
tarkoituksenmukaisuudesta sekä tarvittavan 
rahoituksen varaamisesta niille osoitetusta 
rahoituskiintiöstä. Säännös koskisi niin alu-
eiden välisiä kuin kansainvälisiä hankkeita, 
joiden rahoitukseen käytetään toimintaryh-
män rahoituskiintiöstä myönnettävää tukea. 
Paikallinen toimintaryhmä toimittaisi tukiha-
kemuksen sekä lausuntonsa toimivaltaiselle 
työvoima- ja elinkeinokeskukselle.  

 Paikallisen toimintaryhmän rahoituskiinti-
östä rahoitetaan myös 20 §:ssä tarkoitettuja 
koordinointihankkeita, joissa hakija on pai-
kallinen toimintaryhmä. Pykälän 3 momentin 
mukaan näitä hankkeita koskeviin hakemuk-
siin ei sovellettaisi pykälässä säädettyä me-
nettelyä. 

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin Maa-
seutuviraston toimivallasta antaa tarkemmat 
määräykset hakemuksen vastaanottamisen ja 
käsittelyn teknisestä järjestämisestä, hake-
musasiakirjoihin tehtävistä merkinnöistä sekä 
niiden toimittamisesta työvoima- ja elinkei-
nokeskukseen. Säännös on tarpeen sen vuok-
si, että Maaseutuviraston on voitava varmis-
taa, että paikallisessa toimintaryhmässä on 
käytössä yhdenmukaiset järjestelmät ja me-
nettelyt hakemukseen tehtävien vastaanotto-
merkintöjen, hakemusten luetteloinnin ja säi-
lyttämisen osalta. Määräyksiä on tarpeen 
myös antaa hakemusasiakirjojen toimittami-
sesta työvoima- ja elinkeinokeskuksille.   

31 §. Tukihakemuksen arviointi. Pykälässä 
säädettäisiin toimenpiteistä, joita voidaan 
käyttää apuna tukihakemuksen arvioinnissa. 
Ennen tuen myöntämistä koskevan päätöksen 
tekemistä tuen myöntävä viranomainen voisi 
pyytää muilta viranomaisilta lausunnon tuen 

saajaan ja tuettavaan toimenpiteeseen liitty-
vistä seikoista, jos tämä on välttämätöntä tu-
en myöntämisen edellytysten arvioimisessa. 
Joskus tuettava toimenpide koskee niin lähei-
sesti toisen hallinnonalan viranomaisten toi-
mintaa ja erityisasiantuntemusta, että lausun-
non pyytäminen näiltä on välttämätöntä tuet-
tavan toimenpiteen sisällön arvioimiseksi.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin toisesta 
tuettavan toimenpiteen sisällön arviointia 
varten tehtävästä toimenpiteestä. Työvoima- 
ja elinkeinokeskus voisi ennen yritystuen 
myöntämistä suorittaa yritystuen myöntämi-
sen edellytysten sekä tuettavan toimenpiteen 
arvioimiseksi yrityskäynnin. Koska yritys-
käynnin yhteydessä tehdyillä havainnoilla 
voi olla vaikutusta tuen myöntämisen edelly-
tysten arvioimisessa, havainnot olisi kirjatta-
va, ja ne olisi annettava tiedoksi hakijalle. 
Yrityskäynti suoritettaisiin ainoastaan tuen 
saajan suostumuksella ja tälle sopivassa laa-
juudessa.  

32 §. Tuen myöntämisen keskeyttäminen. 
Pykälässä säädettäisiin maa- ja metsätalous-
ministeriön oikeudesta keskeyttää tuen 
myöntäminen valtakunnallisesti tai alueelli-
sesti. Säännöstä on tarkoitus soveltaa sellai-
siin tilanteisiin, jotka voivat koskea merkittä-
vää hakijajoukkoa ja joissa tuen myöntämi-
nen ei ole mahdollista varojen vähyyden, 
markkinatilanteen tai muusta tuen saajasta ja 
tuen myöntävästä viranomaisesta riippumat-
tomasta syystä. Pykälän 1 momentin mukaan 
tuen myöntämisen keskeyttämistä käytettäi-
siin ainoastaan niissä tilanteissa, jolloin tuen 
myöntämiseen ei olisi enää käytettävissä va-
roja tai tuki aiheuttaisi markkinoilla tapahtu-
neista muutoksista johtuen vakavia ongelmia 
kilpailun vääristymisen tai merkittävän yli-
tuotannon muodossa. Tuen myöntäminen oli-
si voitava keskeyttää myös niissä tilanteissa, 
joissa yhteisön lainsäädäntö tätä edellyttää. 
Näin olisi meneteltävä esimerkiksi silloin, jos 
yhteisön lainsäädännössä säädetään kielto tu-
kea tietyllä toimialalla toimivia yrityksiä tai 
tiettyjen tuotteiden tuotantoa taikka jos käy 
ilmi, että tuki uhkaa muodostua Euroopan 
yhteisön perustamissopimuksen 87 artiklan 
1 kohdan perusteella kielletyksi valtiontuek-
si.  

Tuen myöntämisen keskeyttäminen voitai-
siin 2 momentin mukaan tehdä määräajaksi 
tai toistaiseksi, jos tilanteen korjaantumiseen 
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kuluvaa aikaa ei voida ennakoida. Tuen 
myöntämisen keskeyttämisestä olisi neuvo-
teltava etukäteen niiden tuottaja- ja elinkei-
nojärjestöjen kanssa, joita asia koskee. Kes-
keytyksestä olisi tiedotettava asianmukaises-
sa laajuudessa, ja ilmoitus siitä olisi julkais-
tava Virallisessa lehdessä.  

33 §. Tuen myöntäminen. Tuen myöntämi-
sestä päättäisi työvoima- ja elinkeinokeskus. 
Pykälän 1 momentissa säädettäisiin myös 
lausuntomenettelystä niissä tilanteissa, joissa 
tuettava toiminta on tarkoitus toteuttaa use-
amman kuin yhden työvoima- ja elinkeino-
keskuksen toimialueella. Tällöin toimivaltai-
sen työvoima- ja elinkeinokeskuksen olisi 
hankittava muiden työvoima- ja elinkeino-
keskusten lausunto ennen tuen myöntämistä 
koskevan päätöksen tekemistä. Tukea voitai-
siin myöntää toisen työvoima- ja elinkeino-
keskuksen toimialueella tapahtuvaa toimintaa 
varten ainoastaan, jos asianomainen työvoi-
ma- ja elinkeinokeskus antaa puoltavan lau-
sunnon. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin työ-
voima- ja elinkeinokeskuksen harkintavallan 
rajoittamisesta niissä tilanteissa, joissa tuki 
myönnetään paikallisen toimintaryhmän ra-
hoituskiintiöstä. Tällöin työvoima- ja elin-
keinokeskus voisi poiketa paikallisen toimin-
taryhmän puoltavasta lausunnosta, jos tuen 
myöntäminen olisi Euroopan yhteisön tai 
kansallisen lainsäädännön vastaista. Tukea 
toimintaryhmän rahoituskiintiöstä ei voitaisi 
lainkaan myöntää, jos paikallinen toiminta-
ryhmä ei ole puoltanut tuen myöntämistä.  

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin erityi-
sestä lausuntomenettelystä niissä tilanteissa, 
joissa työvoima- ja elinkeinokeskus myöntää 
tukea valtakunnalliseen hankkeeseen. La-
kiehdotuksen 2 §:n 2 momentin mukaan lakia 
ei sovellettaisi sellaisiin valtakunnallisiin 
maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkei-
siin, jotka rahoitetaan kokonaan kansallisista 
varoista ja jotka eivät perustu ohjelmaan. 
Näitä hankkeita koskevat säännökset sisälty-
vät rahoituslakiin ja ne poikkeavat ehdoiltaan 
tässä yhteydessä tarkoitetuista valtakunnalli-
sesti toteutettavista hankkeista. Pykälän 
3 momentin säännös koskee tuen myöntämis-
tä sellaisiin ohjelmaan perustuviin, 17—
19 §:ssä tarkoitettuihin hankkeisiin, joilla on 
pääasiassa valtakunnallisia tavoitteita. Hank-
keella on valtakunnallisia tavoitteita, jos se 

on tarkoituksenmukaista toteuttaa samalla ta-
valla koko Manner-Suomen alueella. Esi-
merkkinä tästä ovat esimerkiksi bioenergian 
käyttöä edistävät kehittämis- ja koulutus-
hankkeet. Valtakunnallisesti toteutettavia 
hankkeita koskevista hakemuksista olisi han-
kittava maa- ja metsätalousministeriön lau-
sunto. Työvoima- ja elinkeinokeskus ei voisi 
myöntää tukea, jollei maa-  ja metsätalous-
ministeriö puolla tuen myöntämistä. Maa- ja 
metsätalousministeriö päättää kansallisen 
maaseudun kehittämisasetuksen 82 §:n 
2 momentin nojalla tuen myöntämisestä val-
takunnallisiin maaseudun tutkimus- ja kehit-
tämishankkeisiin. Lausuntomenettelyllä on 
tarkoitus taata valtakunnallisiin hankkeisiin 
myönnettävien tukien yhteensovittaminen ja 
täydentävyys.    

34 §. Tukipäätös. Pykälässä säädettäisiin 
tukipäätökseen otettavista ehdoista. Näitä 
olisivat myönnetyn tuen määrä, lakiehdotuk-
seen sisältyvät tuen ehdot sekä tuen maksa-
misen ja takaisinperinnän edellytykset. Pää-
tökseen tulisi lisäksi ottaa Euroopan yhteisön 
lainsäädännössä asetetut ehdot ja edellytyk-
set. Tukipäätöksellä hyväksytään tuettavaa 
toimenpidettä koskeva 15 §:n 4 momentissa 
tai 21 §:n 2 momentissa tarkoitettu suunni-
telma. Muilta osin tukipäätöksen sisällöstä ja 
perustelemisesta olisi voimassa, mitä niistä 
hallintolaissa säädetään.  
 
 
7 luku. Tuen maksaminen 

35 §. Maksuhakemus. Pykälän 1 momentis-
sa säädettäisiin maksuhakemukselle asetetta-
vista muotovaatimuksista. Maksuhakemus 
olisi tehtävä kirjallisesti tarkoitusta varten 
vahvistetulle lomakkeelle. Hakemus olisi al-
lekirjoitettava. Hakemukseen olisi liitettävä 
tuen maksamisen edellytysten kannalta vält-
tämättömät tilinpitoasiakirjat ja selvitykset. 
Näistä asiakirjoista ja selvityksistä säädettäi-
siin 37 §:ssä. 

Pykälän 2 momentin mukaan maksuhake-
mus olisi pääsääntöisesti toimitettava tuen 
myöntäneelle viranomaiselle. Paikallisen 
toimintaryhmän rahoituskiintiöstä myönnet-
tyä tukea koskevista poikkeuksista säädettäi-
siin lakiehdotuksen 36 §:ssä. Maksuhake-
muksen toimittamiselle voitaisiin asettaa 
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kohtuullinen määräaika, joka laskettaisiin tu-
kipäätöksen tekemisestä tai jos kyse on tuet-
tavan toimenpiteen viimeisestä maksuhake-
muksesta, tuettavan toimenpiteen toteutuksen 
päättymisestä. Määräajan asettaminen on pe-
rusteltua erityisesti yhteisön varoista osara-
hoitettavan tuen osalta. Uuden rahoitusase-
tuksen 29 artiklassa säädetään maaseutura-
hastoa koskevien yhteisön talousar-
viositoumusten vapauttamisesta siinä tapauk-
sessa, ettei jäsenvaltio ole toimittanut komis-
siolle maksajaviraston tosiasiallisesti suorit-
tamia menoja sisältävää menoilmoitusta talo-
usarviositoumuksen tekemistä seuraavan toi-
sen vuoden loppuun mennessä. Näin ollen 
tuen maksaminen on järjestettävä kansallises-
ti siten, että tuettavan toimenpiteen toteutta-
misesta aiheutuneita menoja koskevat mak-
suhakemukset toimitetaan tuen myöntävälle 
viranomaiselle kohtuullisessa ajassa tuen 
myöntämistä koskevan päätöksen tekemises-
tä ja toisaalta tuettavan toimenpiteen päätty-
misestä. Määräajan asettaminen on perustel-
tua myös kokonaan kansallisista varoista ra-
hoitettavan tuen osalta sen vuoksi, että tuki-
päätöksellä tehty myöntämisvaltuuden sidon-
ta tuettavan toimenpiteen rahoitusta varten 
on vapautettavissa muiden toimenpiteiden 
rahoitukseen ainoastaan siinä tapauksessa, et-
tä tuen viimeisen erän maksaminen on tehty. 
Maksuhakemuksen toimittamiseen ja hake-
muksen täydentämiseen sekä vireille tuloon 
tulisivat sovellettavaksi hallintolain säännök-
set. 

Pykälän 3 momenttiin ehdotetaan otetta-
vaksi valtuus antaa valtioneuvoston asetuk-
sella tarkempia säännöksiä maksuhakemuk-
sen jättämiselle asetettavasta määräajasta. Li-
säksi säädettäisiin Maaseutuviraston toimi-
vallasta antaa tarkempia määräyksiä maksun 
hakemisessa käytettävistä lomakkeista.  

36 §. Maksuhakemuksen käsittely paikalli-
sessa toimintaryhmässä. Pykälän 1 momen-
tissa säädettäisiin maksuhakemuksen toimit-
tamisesta sille paikalliselle toimintaryhmälle, 
joka on antanut tuen myöntämistä koskevan 
lausunnon työvoima- ja elinkeinokeskuksel-
le. Lisäksi säädettäisiin erityisestä vireille tu-
losta näiden hakemusten osalta. Maksuha-
kemus tulisi vireille, kun se on toimitettu ky-
seiselle paikalliselle toimintaryhmälle. Ny-
kyisin paikallisten toimintaryhmien osallis-
tuminen maksuhakemuksen käsittelyyn on 

vaihdellut jonkin verran alueittain. Paikalli-
selle toimintaryhmälle toimitettu hakemus on 
tullut vireille, kun paikallinen toimintaryhmä 
on toimittanut sen työvoima- ja elinkeino-
keskukselle. Tämä on koettu ongelmalliseksi 
sen johdosta, että toimittaessaan hakemuksen 
paikalliseen toimintaryhmään tuen saaja ei 
ole voinut vaikuttaa maksuhakemuksen vi-
reille tuloon ja siten maksuhakemukselle ase-
tetun määräajan noudattamiseen. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin paikal-
lisen toimintaryhmän tehtävistä maksuhake-
muksen arvioinnissa. Paikallisen toiminta-
ryhmän tehtävänä olisi tarkistaa, että sille 
toimitettu hakemus täyttää hakemukselle 
säädetyt muotovaatimukset, ja arvioida mak-
suhakemuksen sekä sen liitteiden avulla, on-
ko tuettava toimenpide edennyt tukipäätök-
sellä hyväksytyn tuettavaa toimenpidettä 
koskevan suunnitelman mukaisesti. Paikalli-
sen toimintaryhmän tehtävänä olisi myös tar-
vittaessa pyytää hakijaa täydentämään hake-
mustaan. Paikallinen toimintaryhmä antaisi 
lausunnon edellä mainituista seikoista ja toi-
mittaisi sen sekä hakemuksen tuen myöntä-
neelle työvoima- ja elinkeinokeskukselle. 
Maksupäätöksen tekeminen kuuluisi 39 §:n 
mukaan työvoima- ja elinkeinokeskukselle.  

Toisin kuin paikallisen toimintaryhmän ra-
hoituskiintiöstä rahoitustukihakemuksen 
osalta paikallisen toimintaryhmän lausunto ei 
ole työvoima- ja elinkeinokeskusta sitova, 
vaan niiden rooli on hakemuksen mahdollis-
ten teknisten puutteiden kuten allekirjoituk-
sen tai liitteen puuttumisen havaitseminen ja 
täydennysten pyytäminen tältä osin. Paikalli-
nen toimintaryhmä myös arvioi tässä yhtey-
dessä tuettavan toimenpiteen etenemistä tu-
kipäätöksellä hyväksytyn suunnitelman mu-
kaisena niiden perusteiden kannalta, joilla se 
on esittänyt toimenpidettä rahoitettavaksi. 
Lausunto on osa tuettavan toimenpiteen to-
teutumisen seurantaa, eikä se sellaisenaan 
vaikuta maksettavan tuen määrään tai johda 
tuen takaisinperintään taikka maksatuksen 
keskeyttämiseen. Tehtävänjaolla on merki-
tystä yhteisön maksajavirastotehtäviä koske-
vien säännösten kannalta. Paikallinen toimin-
taryhmä ei hoida maksajavirastotehtäviä. 
Näin ollen sen lausunto ei voi olla työvoima- 
ja elinkeinokeskusta sitova. Maksajavirasto-
tehtäviä hoitavan työvoima- ja elinkeinokes-
kuksen on osaltaan varmistettava hakemuk-
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sen täydellisyys ja virheettömyys. Se myös 
tekee maksajavirastotehtäviä hoitavana vi-
ranomaisena lopullisen, sitovan maksua kos-
kevan hallintopäätöksen.  

Paikallisen toimintaryhmän rahoituskiinti-
östä rahoitetaan myös 20 §:ssä tarkoitettuja 
koordinointihankkeita, joissa tuen saaja on 
paikallinen toimintaryhmä. Pykälän 3 mo-
mentin mukaan näitä hankkeita koskeviin 
maksuhakemuksiin ei sovellettaisi pykälässä 
säädettyä menettelyä. 

Pykälän 4 momentissa ehdotetaan säädet-
täväksi Maaseutuviraston toimivallasta antaa 
tarkempia määräyksiä maksuhakemusten 
vastaanottamisen ja käsittelyn teknisestä jär-
jestämisestä, hakemusasiakirjoihin tehtävistä 
vastaanottomerkinnöistä sekä niiden toimit-
tamisesta työvoima- ja elinkeinokeskukseen. 
Tarkoituksena on antaa maksuhakemuksen 
osalta vastaavia määräyksiä kuin 30 §:ssä on 
tukihakemuksen osalta esitetty.  

37 §. Tuen maksamisen edellytykset. Pykä-
lässä on tarkoitus säätää erityisesti sellaisista 
Euroopan yhteisön varoista myönnetyn tuen 
maksamiselle asetettavista edellytyksistä, 
joiden täyttämisestä uuden rahoitusasetuksen 
6 artiklassa tarkoitetun maksajaviraston on 
varmistuttava ennen maksun suorittamista. 
Pykälässä ei ehdoteta muutoksia nykytilaan 
nähden. Tuen maksamisen edellytyksenä oli-
si pykälän 1 momentin mukaan tuen ehtojen 
noudattaminen. Lisäksi maksamisen edelly-
tyksenä olisi tuen saajalle aiheutuneen me-
non tosiasiallisuus, lopullisuus ja todennetta-
vuus. Tukea ei maksettaisi sellaisten menojen 
perusteella, joita ei ole tosiasiassa syntynyt, 
jotka eivät ole tuen saajan lopullisia menoja 
tai joita ei voida todentaa. Tuen saajan olisi 
esitettävä näitä seikkoja koskevat selvitykset 
ja asiakirjat, joista säädettäisiin tarkemmin 
pykälän 4 momenttiin otettavan valtuuden 
nojalla. 

Tuki myönnetään lakiehdotuksen 8 §:n 
mukaan tuettavasta toimenpiteestä aiheutu-
viin tarpeellisiin ja kohtuullisiin kustannuk-
siin. Tuen saajan olisi pykälän 2 momentin 
mukaan tuen maksamista varten esitettävä 
selvitys kustannusten kohtuullisuudesta.  Jos 
kysymys olisi julkisista hankinnoista annetun 
lain mukaisesti suoritetusta hankinnasta, riit-
täisi kustannusten kohtuullisuuden osoittami-
seen selvitys sanotussa laissa säädetyn me-
nettelyn noudattamisesta. Muussa tapaukses-

sa tuen saajan on esitettävä selvitys kustan-
nusten perustumisesta tavanomaiseen hinta-
tasoon.   

Pykälän 3 momentin mukaan tuen saajan 
olisi tuen maksamista varten esitettävä selvi-
tys kustannusten kohdentumisesta tuettavaan 
toimenpiteeseen. Säännöksen tarkoituksena 
on varmistaa, ettei maksuhakemukseen sisäl-
lytetä tuen saajan muun toiminnan kuin tuet-
tavan toimenpiteen toteuttamisesta aiheutu-
via menoja. 

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin valtuu-
desta antaa valtioneuvoston asetuksella tar-
kempia säännöksiä menon tosiasiallisuuden, 
lopullisuuden, todennettavuuden, kohtuulli-
suuden ja kohdentumisen arvioinnissa käytet-
tävistä perusteista. Tosiasiallisuuden, toden-
nettavuuden ja lopullisuuden osalta säädettäi-
siin siitä, että meno on koitunut tuen saajan 
kustannukseksi, kun siitä on olemassa tosite, 
jonka osoittama meno on viety kirjanpitoon 
ja menoa vastaava tavara tai palvelu on saatu 
ja tuen saajalla ei ole ollut mahdollisuutta 
saada menosta hyvitystä tai vähentää sitä ve-
rotuksessa. Kohtuullisuuden osalta säädettäi-
siin menettelyistä, joita pidetään tavanomai-
sen hintatason selvittämisenä. Menojen koh-
dentamisessa on kysymys menon ja tuettavan 
toimenpiteen välisen yhteyden selvittämises-
tä. Valtuuden nojalla säädettäisiin menon 
kohdentamisesta kirjanpidossa aiheuttamis-
periaatteella sekä menojen hyväksyttävyy-
destä silloin, kun tuen saajan muun toimin-
nan menoihin sisältyy tuettavan toimenpiteen 
toteuttamisesta aiheutuneita kustannuksia. 

Lisäksi säädettäisiin Maaseutuviraston toi-
mivallasta antaa tarkempia määräyksiä me-
non tosiasiallisuutta, lopullisuutta, todennet-
tavuutta, kohtuullisuutta ja kohdentumista 
koskevista selvityksistä ja tilinpitoasiakirjois-
ta. Menojen tukikelpoisuuden varmistaminen 
on tehtävä, jonka hoitamisesta Maaseutuvi-
rasto hallinnointilain 15 §:ssä tarkoitettuna 
maksajavirastona vastaa yhteisön lainsää-
dännön perusteella. Maaseutuvirastolle kuu-
luu erityisesti edellä mainituista seikoista 
varmistuminen yhteisölle toimitettavaan me-
noilmoitukseen otettavien maksujen osalta. 
Valtuuden nojalla annettaisiin määräykset 
menojen tosiasiallisuuden ja todennettavuu-
den osoittamisesta kirjanpitoraportin tai tosit-
teiden avulla. Menon lopullisuuden osalta 
Maaseutuvirasto antaisi määräykset selvityk-
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sestä, joka koskee tuen saajan mahdollisuutta 
vähentää maksamansa arvonlisävero tai tuen 
saajan saamaa muuta hyvitystä, joka vähen-
tää tosiasiassa kirjanpitoon ja alkuperäiseen 
tositteeseen perustuvan menon määrää. Kus-
tannusten kohtuullisuuden osalta Maaseutu-
virasto antaisi määräykset hankintalainsää-
dännön noudattamista tai tavanomaista hinta-
tasoa koskevista selvityksistä. Ensin maini-
tun osalta kyse on hankinta-asiakirjojen tai 
niitä koskevan luettelon esittämisestä ja jäl-
kimmäisen osalta muistiosta tai lomakkeesta, 
jossa tuen saaja kuvaa tavanomaisen hintata-
son selvittämisen. Kustannusten kohdentumi-
sen osalta tuen saajalta edellytettäisiin selvi-
tystä siitä, mitä perusteita on käytetty kus-
tannusten kohdentamisessa tuettavaan toi-
menpiteeseen, jos samaan tositteeseen sisäl-
tyy tuen saajan muuta toimintaa koskevia 
menoja.  

38 §. Maksettavan tuen määrä. Pykälässä 
säädettäisiin tuen määrään vaikuttavista teki-
jöistä. Pykälän 1 momentin mukaan tukea 
voitaisiin maksaa enintään tukitasoa ja 
myönnetyn tuen määrää vastaava osuus mak-
suhakemukseen sisältyvistä hyväksyttävistä 
kustannuksista. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin hanke-
tuen maksamisesta tukipäätöksellä hyväksyt-
tyjen rahoitusosuuksien mukaisessa suhtees-
sa. Hanketuen saajan olisi toimitettava viran-
omaiselle selvitys muun julkisen tai yksityi-
sen rahoituksen toteutumisesta.  Säännös on 
tarpeen erityisesti yhteisön varoista osaksi 
rahoitettavan tuen osalta, jossa yhteisön ra-
hoituksen määrä lasketaan toimenpiteeseen 
myönnetyn julkisen rahoituksen perusteella. 
Ohjelmassa voidaan edellyttää yksityisten 
osallistumista toimenpiteen rahoitukseen ja 
näin ollen myös yksityisen rahoituksen seu-
ranta on tarpeen. Yhteisön osaksi rahoittamaa 
tukea koskeville selvityksille asettavista edel-
lytyksistä tullaan säätämään EY:n maaseu-
tuasetuksen nojalla annettavassa komission 
toimeenpanoasetuksessa, jonka käsittely yh-
teisössä on kesken.   

Pykälän 3 momentin mukaan hanketuen 
määrää vähentävänä tekijänä otettaisiin huo-
mioon tuettavasta toimenpiteestä aiheutuneet 
tulot. Hanketuella rahoitetaan toimintaa, jon-
ka tarkoituksena ei ole tuen saajalle koituva 
välitön taloudellinen hyöty. Tuloina ei kui-
tenkaan pidettäisi 21 §:n 2 momentissa tar-

koitetussa suunnitelmassa ilmoitettua yksi-
tyistä rahoitusta. Tuen saajan olisi esitettävä 
selvitys hankkeen tuloista maksuhakemuksen 
yhteydessä.   

Pykälän 4 momenttiin ehdotetaan otetta-
vaksi valtuus antaa valtioneuvoston asetuk-
sella tarkempia säännöksiä hankkeen tulojen 
huomioon ottamisesta. Valtuuden nojalla 
säädettäisiin tulojen vähentämisestä tukiha-
kemukseen sisältyvistä kustannuksista. Li-
säksi säännökseen otettaisiin valtuus antaa 
tarkempia määräyksiä hankkeen rahoitus-
osuuksien toteutumista ja tuloja koskevasta 
selvityksestä. Maaseutuvirasto antaisi tar-
kempia määräyksiä vastikkeetta tehtyä työtä 
tai tuotantopanoksen luovutusta koskevasta 
selvityksestä, joka voi olla muodoltaan tunti-
kirjanpitoa tai puolueettoman asiantuntijan 
lausunto tuotantopanoksen arvosta. Lisäksi 
Maaseutuvirasto antaisi tarkempia määräyk-
siä tuloja koskevasta selvityksestä. Lähinnä 
määräykset koskisivat tulojen yksilöintiä ja 
esitystapaa. Myös näillä määräystenantoval-
tuuksilla on liityntä maksajavirastotehtävien 
hoitamiseen.     

39 §. Maksujen hyväksyminen ja suoritta-
minen. Pykälässä säädettäisiin maksujen hy-
väksymisestä ja suorittamisesta. Kysymys on 
uuden rahoitusasetuksen 6 artiklassa tarkoite-
tun maksajaviraston ydintehtävistä. Näitä 
tehtäviä voidaan kansallisesti delegoida muil-
le viranomaisille maksujen suorittamista lu-
kuun ottamatta. Hallinnointilain 15 §:ssä 
säädetään kansallisesti maksajaviraston ni-
meämisestä. Tarkoituksena on, että maksaja-
virastoksi nimettäisiin 1 päivänä toukokuuta 
2007 alkaen Maaseutuvirasto. Pykälällä on 
tarkoitus toteuttaa eräiden maksajavirastoteh-
tävien siirtäminen muille viranomaisille. 

Pykälän 1 momentin mukaan tukea voitai-
siin maksaa vuosittain enintään neljässä eräs-
sä. Maksuerien määrä olisi riippuvainen tuet-
tavan toimenpiteen luonteesta.  Hanketukea 
voitaisiin maksaa myös ennakkoon, jos tämä 
on tuen saajan aseman ja tuettavan toimenpi-
teen toteutuksen kannalta perusteltua. Enna-
kon maksaminen perustuu aina tarveharkin-
taan.  

Tuen maksamisesta päättäisi 2 momentin 
mukaan työvoima- ja elinkeinokeskus. Tältä 
osin työvoima- ja elinkeinokeskukset hoitai-
sivat osarahoitteisen tuen osalta uuden rahoi-
tusasetuksen 6 artiklan mukaisesti maksajavi-
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raston vastuulle kuuluvaa tehtävää. Maksaja-
viraston vastuulla olisi maksupäätöksen 
asianmukainen valmistelu ja laatiminen. 
Maksupäätös laadittaisiin Maaseutuviraston 
vahvistaman kaavan mukaisesti. Momentissa 
säädettäisiin maksuja koskevien tietojen toi-
mittamisesta Maaseutuvirastolle maksun suo-
rittamista varten. Tuen myöntävä viranomai-
nen kokoaisi maksuja koskevat tiedot ja toi-
mittaisi ne Maaseutuvirastolle. Maaseutuvi-
rasto vastaisi puolestaan maksupäätöksiin si-
sältyvien menojen tarkastamisesta ja hyväk-
symisestä sekä maksujen teknisestä suoritta-
misesta. 

Tarkempia säännöksiä tukien maksueristä, 
ennakkona maksettavan tuen määrästä sekä 
ennakon maksamisen edellytyksistä ja eh-
doista sekä ennakon hakemisessa ja maksa-
misessa ehdotetaan annettavaksi valtioneu-
voston asetuksella. Tarkoituksena olisi säätää 
maksujen jakautumisesta vuosittain kunkin 
tuen kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla. 
Asetuksella säädettäisiin tuen saajista, joilla 
on asemansa perusteella mahdollisuus saada 
ennakkoa sekä tuettavaa toimenpidettä kos-
kevan edellytyksen arvioinnissa käytettävistä 
perusteista sekä ennakon hakemisesta tuki-
hakemuksen yhteydessä. Maksumenettelyn 
osalta säädettäisiin ennakon tilittämisestä se-
kä ennakon huomioimisesta maksettaessa tu-
kea myöhempien maksuhakemusten perus-
teella. 
 
 
8 luku. Tuen seuranta 

40 §. Selvitykset ja seurantatiedot. Pykälän 
1 momentissa säädettäisiin tuen saajan vel-
vollisuudesta toimittaa tuettavan toimenpi-
teen edistymistä ja vaikuttavuutta koskevat 
selvitykset ja seurantatiedot työvoima- ja 
elinkeinokeskukselle. Viranomainen tallen-
taisi selvityksiä koskevat tiedot ja seuranta-
tiedot 41 §:ssä tarkoitettuun tietojärjestel-
mään. Selvityksillä tarkoitetaan tässä yhtey-
dessä tuettavan toimenpiteen edistymistä ja 
vaikuttavuutta koskevia raportteja sekä seu-
rantietoja, jotka ilmoitetaan esimerkiksi tuen 
vaikutuksesta syntyneiden työpaikkojen tai 
koulutukseen osallistuneiden lukumääränä.  

Tarkempia säännöksiä tuettavan toimenpi-
teen edistymistä ja vaikuttavuutta koskevien 

selvitysten ja seurantatietojen sisällöstä ehdo-
tetaan 2 momentin mukaan annettavaksi val-
tioneuvoston asetuksella. Valtuuden nojalla 
säädettäisiin tuettavan toimenpiteen edisty-
misen ja vaikuttavuuden arvioimisesta sekä 
eri tukien osalta ilmoitettavista seurantatie-
doista. Maaseutuvirasto antaisi tarkempia 
määräyksiä selvitysten ja seurantatietojen 
esitystavasta sekä niiden toimittamisesta työ-
voima- ja elinkeinokeskukselle. Määräyksiä 
annettaisiin siitä, missä vaiheessa selvitykset 
ja seurantatiedot on toimitettava. Selvitysten 
ja seurantatietojen toimittaminen voisi tapah-
tua lomakkeella tai muulla vastaavalla tavalla 
sähköisesti tai kirjallisesti. 

41 §. Seurannan tietojärjestelmä. Pykälän 
1 momentissa säädetään seurannan tietojär-
jestelmän perustamisesta sekä siihen kuulu-
vista rekistereistä. Tukien rahoituksen, 
myöntämisen, maksamisen, tarkastuksen ja 
takaisinperinnän sekä niiden vaikutusten seu-
rantaa varten perustettaisiin seurannan tieto-
järjestelmä. Tietojärjestelmä koostuisi yhdes-
tä tai useammasta edellä mainittuja tarkoi-
tuksia varten perustetuista rekistereistä. Re-
kisterit olisivat maaseutuelinkeinorekisteri-
lain 4 §:ssä tarkoitettuja rekistereitä. Näin ol-
len rekistereiden ylläpidosta ja käyttämisestä 
olisi lähtökohtaisesti voimassa, mitä niistä 
maaseutuelinkeinorekisterilaissa säädetään. 
Sen lisäksi olisi tarpeen lakiehdotuksen mu-
kaan paikalliselle toimintaryhmälle kuuluvi-
en tehtävien hoitamiseksi säätää paikallisen 
toimintaryhmän oikeudesta saada salassapi-
tosäännösten estämättä tietoja rekisteristä. 
Paikallisilla toimintaryhmillä tulisi olla ha-
kemusten vastaanottamiseen ja käsittelyyn 
liittyen oikeus hyödyntää rekisterien tietosi-
sältöä teknisen käyttöyhteyden avulla.  

Seurannan tietojärjestelmään voitaisiin 
2 momentin mukaan tallentaa sellaisia haki-
jaa tai tuen saajaa, tuettavaa toimintaa sekä 
tuen käyttöä koskevia tietoja, jotka ovat hen-
kilötietoja. Tietojärjestelmään tallennettaisiin 
hakijan ja tämän yhteyshenkilön nimi- ja yh-
teystiedot sekä hakijana olevan luonnollisen 
henkilön osalta henkilötunnus ja muun haki-
jan osalta yritys- tai yhteisötunnus. Jos tukea 
olisi tarkoitus siirtää 9 §:ssä tarkoitetulla ta-
valla, tietojärjestelmään tallennettaisiin siir-
ron saajaa koskevat nimi- ja yhteystiedot se-
kä henkilötunnus tai yritys- ja yhteisötunnus 
ja yhteyshenkilön nimi- ja yhteystiedot. Tie-
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tojärjestelmään tallennettaisiin tuettavaa toi-
menpiteen sisältöä, tavoitteita ja tuloksia 
koskevat tiedot sekä sen kustannuksia ja ko-
konaisrahoitusta koskevat arviot sekä näiden 
toteutumista koskevat tiedot. Jos kyseessä on 
ohjelmaan sisältyvä tuki, otettaisiin tietojär-
jestelmään tieto rahoitukseen osallistuvasta 
ohjelmasta. Keskeisiä olisivat lisäksi tuki- tai 
maksuhakemusta ja sen ratkaisemista koske-
vat tiedot sekä tukea koskevat yksilöintitie-
dot. Hakemuksen osalta järjestelmään tallen-
nettaisiin tieto hakemuksen vastaanottami-
sesta sekä siitä, mitä tukea on haettu. Lisäksi 
järjestelmään tallennettaisiin tieto tukipää-
töksen tekemisestä. Hanketuen osalta järjes-
telmään tallennettaisiin mahdollisen ohjaus-
ryhmän jäsenten nimi- ja yhteystiedot. Tieto-
järjestelmään tallennettaisiin tiedot tuen saa-
jalle myönnetyistä ja maksetuista tuista sekä 
tuettavaan toimenpiteeseen käytettävän julki-
sen rahoituksen määrästä. Valtiontukisääntö-
jen edellyttämän seurannan vuoksi järjestel-
mään tallennettaisiin tieto siitä, onko tuki Eu-
roopan yhteisön perustamissopimuksen 87 
artiklassa tarkoitettua valtiontukea. Tiedot 
tarkastuksesta ja siinä tehdyistä havainnoista 
olisivat keskeinen osa tietojärjestelmään tal-
lennettavaa tietoa, jota Euroopan yhteisön 
toimielimet edellyttävät yhteisön varoista 
myönnetyn tuen käyttöä tarkastaessaan. Vas-
taavasti olisi tallennettava tieto tuen saajalta 
takaisinperittävistä tuista sekä takaisinperin-
nän toteutumisesta. Seurannan tietojärjestel-
mään tallennettaisiin myös lakiehdotuksen 
40 §:n mukaisesti hankitut seurantatiedot. Li-
säksi voitaisiin tallentaa muita hakemuksen 
käsittelyssä kertyneitä välttämättömiä tietoja. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin seu-
rannan tietojärjestelmään sisältyvien tietojen 
säilyttämisestä, niissä olevien virheiden ja 
puutteiden korjaamisesta, tietojen poistami-
sesta sekä rekisteröidyn tarkastusoikeudesta. 
Rekisteröidyn oikeuteen tarkistaa häntä kos-
kevat seurannan tietojärjestelmään sisältyvät 
tiedot, tiedoissa olevien virheiden tai puuttei-
den oikaisuun sekä vanhentuneiden ja tar-
peettomien tietojen poistamiseen sovellettai-
siin, mitä henkilötietolaissa niistä säädetään.   

Valtioneuvoston asetuksella voitaisiin 
4 momentin mukaan antaa tarkempia sään-
nöksiä sellaisista rekisteriin tallennettavista 
tiedoista, jotka eivät ole henkilötietoja. Täl-
laisia tietoja ovat muun muassa viranomaisen 

käyttöön tai paikallisen toimintaryhmän ra-
hoituskiintiöön osoitettuja varoja ja niiden 
jakautumista koskevat tiedot sekä varojen 
kokonaiskäytön seurannassa tarvittavat tie-
dot.  Maaseutuvirasto antaisi tarkemmat mää-
räykset tietojen teknisestä tallentamisesta, 
virheiden ja puutteiden oikaisemisesta sekä 
tietojen poistamisesta. Määräyksiä annettai-
siin nimenomaan tietojärjestelmän teknisestä 
käyttämisestä tallennus-, oikaisu- ja poista-
mistilanteissa. Määräykset koskisivat sitä, 
millaisia käyttöoikeuksia näitä tehtäviä hoi-
tava tarvitsee ja missä tilanteissa niitä voi-
daan käyttää.  

42 §. Tietojen julkisuus, salassapito ja säi-
lyttäminen. Pykälän 1 momentissa säädettäi-
siin seurannan tietojärjestelmään sisältyvien 
tietojen julkisuudesta. Tietojärjestelmään si-
sältyvien tietojen julkisuudesta ja salassapi-
dosta olisi voimassa, mitä viranomaisten toi-
minnan julkisuudesta annetussa laissa sääde-
tään. Tietoihin ei siis sovellettaisi maaseu-
tuelinkeinorekisterilain tietojen julkisuutta ja 
salassapitoa koskevia säännöksiä. Salassa pi-
dettävien tietojen luovutuksesta olisi lisäksi 
voimassa, mitä lakiehdotuksen 53 §:n 2 mo-
mentissa säädetään. 

Seurannan tietojärjestelmään sisältyviä tie-
toja säilytettäisiin 2 momentin mukaan kym-
menen vuotta tuen myöntämistä koskevan 
päätöksen tekemisestä. Määräaika koskee lä-
hinnä kielteisiä päätöksiä ja niihin liittyviä 
tietoja. Jos tukea on myönnetty, tietoja säily-
tettäisiin kuitenkin kymmenen vuotta tuen 
viimeisen erän maksamisesta. Tietoja on tar-
peen säilyttää niin kauan kuin kansallisella 
viranomaisella tai komissiolla valtiontuki-
sääntöjen vastaisen valtion tuen osalta on 
mahdollisuus ryhtyä tuen takaisinperintään. 
Kansallisesta takaisinperinnän määräajasta 
säädettäisiin 49 §:ssä. Euroopan yhteisön 
osaksi rahoittamaan ohjelmaan sisältyvän tu-
en osalta tietoja säilytettäisiin viisi vuotta sii-
tä, kun Euroopan yhteisöjen komissio suorit-
taa ohjelman viimeisen yhteisön rahoitus-
osuuden maksun. Määräaika poikkeaa kir-
janpitoaineiston säilytysvelvollisuuden osalta 
säädetystä määräajasta, sillä kansallisella vi-
ranomaisella on oltava käytössään tiedot niin 
kauan kuin tukiin liittyvät takaisinperinnät 
voivat jatkua ohjelman sulkemisen jälkeen.  
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9 luku. Tarkastus 

43 §. Tarkastusoikeus. Pykälässä säädettäi-
siin viranomaisten tarkastusoikeudesta. Maa- 
ja metsätalousministeriön tarkastusoikeus 
liittyisi erityisesti sille hallinnointilain 14 §:n 
perusteella kuuluvien hallintoviranomaisteh-
tävien hoitamiseen. Hallintoviranomainen 
vastaa maaseutuasetuksen 75 artiklan mu-
kaan ohjelman tehokkaasta hallinnosta ja täy-
täntöönpanosta. Maaseuturahastosta rahoitet-
tavaa tukea ja siihen liittyvää hallintojärjes-
telmää koskevista tarkastuksista säädetään 
tarkemmin EY:n maaseutuasetuksen nojalla 
annettavassa komission täytäntöönpanoase-
tuksessa, jonka käsittely yhteisössä on kes-
ken. Ministeriön tarkastusoikeus ulottuisi tu-
en myöntämiseen, maksamiseen ja käyttöön 
liittyvien edellytysten ja ehtojen noudattami-
sen valvomiseksi työvoima- ja elinkeinokes-
kuksiin, paikallisiin toimintaryhmiin sekä tu-
en saajiin. Vastaava tarkastusoikeus olisi 
Maaseutuvirastolla, jonka suorittamat tarkas-
tukset liittyisivät erityisesti sen tehtäviin uu-
den rahoitusasetuksen 6 artiklassa tarkoitet-
tuna maksajavirastona. Maksajaviraston on 
varmistettava muun muassa tuen myöntämi-
sessä ja maksamisessa noudatettavien menet-
telyiden yhteisön lainsäädännön mukaisuus, 
yhteisölle toimitettavaan menoilmoitukseen 
sisältyvien kustannusten tukikelpoisuus sekä 
kirjanpidon ja asiakirjojen moitteettomuus ja 
saatavuus.   

Työvoima- ja elinkeinokeskuksen suorit-
tamat tarkastukset liittyisivät sen tehtäviin 
tuen myöntävänä viranomaisena. Tarkastus-
oikeus kohdistuisi tuen saajiin tuen myöntä-
miseen, maksamiseen ja käyttöön liittyvien 
edellytysten ja ehtojen noudattamisen val-
vomiseksi. Lisäksi pykälässä säädettäisiin 
niitä tahoja koskevasta tarkastusoikeudesta, 
joille on 9 §:ssä tarkoitetulla tavalla siirretty 
tukea. Maa- ja metsätalousministeriöllä, 
Maaseutuvirastolla sekä työvoima- ja elin-
keinokeskuksilla olisi oikeus tarkastaa myös 
näiden tahojen taloutta ja toimintaa tuen 
myöntämisen edellytysten ja ehtojen noudat-
tamisen sekä tuen maksamisen edellytysten 
valvomiseksi.  

44 §. Tarkastuksen suorittaminen. Tarkas-
tus voisi 1 momentin mukaan koskea valvon-
tatehtävän edellyttämässä laajuudessa tuetta-

van toimenpiteen ja tuen käytön kannalta 
merkityksellisiä rakennuksia, toimitiloja, 
olosuhteita, tietojärjestelmiä ja asiakirjoja. 
Tarkastusta ei kuitenkaan saa suorittaa koti-
rauhan piiriin kuuluvissa tiloissa.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin ulko-
puolisen tilintarkastajan käyttämisestä apuna 
tarkastustehtävän suorittamisessa. Ulkopuo-
linen tilintarkastaja voitaisiin valtuuttaa suo-
rittamaan tarkastus, jos tämä on tarpeen tar-
kastustehtävän asianmukaiseksi suorittami-
seksi. Tilintarkastajan tulisi olla tilintarkas-
tuslaissa (936/1994) tai julkishallinnon ja 
-talouden tilintarkastajista annetussa laissa 
(467/1999) tarkoitettu tilintarkastaja tai tilin-
tarkastusyhteisö. Tilintarkastuslakia ollaan 
uudistamassa. Sitä koskeva hallituksen esitys 
annetaan eduskunnalle syysistuntokaudella 
2006. Jatkossa tilintarkastajalla tai tilintar-
kastusyhteisöllä tarkoitetaan sanottujen laki-
en mukaan aina hyväksyttyä tilintarkastajaa 
tai yhteisöä, joten tilintarkastajan tai yhteisön 
hyväksyntää koskevasta edellytyksestä ei jat-
kossa tarvitsisi säätää erikseen. Edellytykse-
nä olisi kuitenkin edelleen, että tilintarkas-
tusyhteisö nimeää tilintarkastuksesta vastuul-
lisen tilintarkastajan. Kysymyksessä on pe-
rustuslain 124 §:ssä tarkoitetun julkisen hal-
lintotehtävän siirtämisestä muulle kuin vi-
ranomaiselle. Tämän johdosta 2 momentissa 
säädettäisiin edellä mainitun säännöksen va-
kiintuneen tulkinnan mukaisista oikeusturvan 
ja hyvän hallinnon takeista. Tarkastustehtä-
vää suoritettaessa olisi sovellettava hallinto-
lakia, kielilakia, saamen kielilakia sekä vi-
ranomaisten toiminnan julkisuudesta annet-
tua lakia. Lisäksi säädettäisiin tarkastustehtä-
vää suorittavan tilintarkastajan virkavastuus-
ta. Tarkastustehtävää suorittavaan tilintarkas-
tajaan sovellettaisiin rikosoikeudellista vir-
kavastuuta koskevia säännöksiä. Virkarikok-
sista säädetään rikoslain 40 luvussa. Vahin-
gonkorvausvastuun osalta säädettäisiin va-
hingonkorvauslain soveltamisesta tarkastus-
tehtävää suoritettaessa aiheutettuun vahin-
koon.   

Tarkastuksesta olisi 3 momentin mukaan 
laadittava tarkastuskertomus, joka tulisi vii-
pymättä toimittaa asianomaiselle työvoima- 
ja elinkeinokeskukselle sekä Maaseutuviras-
tolle. Muutoin tarkastuksen suorittamisessa 
noudatettaisiin hallintolain 39 §:ssä säädettyä 
menettelyä. 
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10 luku. Tuen maksamisen keskeyttä-

minen ja takaisinperintä 

45 §. Tuen maksamisen keskeyttäminen ja 
takaisinperintä. Pykälässä säädettäisiin tuen 
takaisinperinnästä. Pykälässä ei ehdoteta 
käytännössä muutoksia nykytilaan. Takaisin-
perinnän perusteista on säädetty rahoituslain 
46 §:ssä. Lakiehdotukseen on otettu tuen 
myöntämisen ja maksamisen keskeiset edel-
lytykset ja tuen ehdot. Näin ollen takaisinpe-
rinnän perusteet määriteltäisiin näiden edel-
lytysten ja ehtojen kannalta. Työvoima- ja 
elinkeinokeskus olisi 1 momentin mukaan 
velvollinen keskeyttämään tuen maksamisen 
ja ryhtymään virheellisesti tai perusteetta 
maksetun tuen takaisinperintään, jos tuen 
myöntämisen tai maksamisen edellytykset 
eivät ole täyttyneet tai jos tuen saaja on anta-
nut sellaisen virheellisen tai puutteellisen tie-
don, joka on vaikuttanut tuen myöntämiseen 
tai maksamiseen. Tuen maksamisen edelly-
tyksenä on muun muassa tuen ehtojen nou-
dattaminen. Näin ollen tuen maksaminen oli-
si keskeytettävä ja takaisinperintään ryhdyt-
tävä, jos tuen saaja on laiminlyönyt 5 luvussa 
säädettyjen ehtojen noudattamisen. Samoin 
maksaminen olisi keskeytettävä ja tuen ta-
kaisinperintään ryhdyttävä, jos tuen saaja 
kieltäytyy avustamasta tarkastuksessa. Eu-
roopan yhteisön osaksi rahoittamaa tukea tai 
valtiontukea koskeva lainsäädäntö voi edel-
lyttää yhteisön säädösten vastaisesti makse-
tun tuen takaisinperintää myös niissä tapauk-
sissa, joissa edellä tarkoitettua virhettä ei ole 
tapahtunut. Valtion tuen takaisinperinnästä 
säädetään Euroopan yhteisön perustamisso-
pimuksen 93 artiklan soveltamista koskevista 
yksityiskohtaisista säännöistä annetussa neu-
voston asetuksessa (EY) N:o 659/1999.   

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin ta-
kaisinperinnän alarajasta. Perimättä voitaisiin 
jättää enintään 100 euroa. Kyseessä on sel-
lainen vähäinen määrä, joka alittaa takaisin-
perinnän suorittamisesta aiheutuvat hallin-
nolliset kustannukset.  

46 §. Takaisinmaksettavan määrän korko. 
Pykälässä säädettäisiin takaisinperittävälle 
määrälle laskettavasta korosta. Pykälässä ei 
ehdoteta muutoksia nykytilaan. Tuen saajan 
olisi maksettava takaisinperittävälle määrälle 
korkolain (633/1982) 3 §:n 2 momentissa 

tarkoitettua vuotuista korkoa lisättynä kol-
mella prosenttiyksiköllä. Korkoa olisi suori-
tettava tuen maksupäivästä takaisinperintä-
päätöksessä asetettuun eräpäivään saakka. 
Käytännössä tuen saaja voi ilmoittaa halua-
vansa palauttaa takaisinperittävän määrän 
ennen eräpäivää, jolloin korko lasketaan ta-
kaisinmaksupäivään saakka.  

47 §. Viivästyskorko. Pykälässä säädettäi-
siin viivästyskorosta. Pykälässä ei ehdoteta 
muutoksia nykytilaan. Sen mukaan vuotuista 
viivästyskorkoa olisi maksettava korkolain 
4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan 
mukaan, jos takaisin perittävää määrää ei 
makseta viimeistään tuen myöntävän viran-
omaisen 48 §:n 1 momentissa tarkoitetussa 
päätöksessä asetettuna eräpäivänä. Viiväs-
tyskorko olisi näin ollen seitsemän prosent-
tiyksikköä korkeampi kuin korkolain 
12 §:ssä tarkoitettu viitekorko. 

48 §. Takaisinperinnän kohtuullistaminen. 
Pykälässä säädettäisiin takaisinperinnän koh-
tuullistamisesta. Säännös on uusi. Rahoitus-
lain 52 §:n 2 momentissa säädetään takaisin-
perittävälle määrälle laskettavaa korkoa ja 
viivästyskorkoa koskevasta kohtuullistami-
sesta. Pykälän 1 momentin mukaan tuen 
myöntänyt viranomainen voisi jättää virheel-
lisesti tai perusteetta maksetun määrän tai sil-
le suoritettavan koron osaksi perimättä, jos 
perinnän suorittaminen täysimääräisenä olisi 
tuen saajan olosuhteet ja toiminta huomioon 
ottaen kokonaisuutena tarkastellen kohtuu-
tonta. Virheellisesti tai perusteetta maksettu 
määrä tai sille suoritettava korko voitaisiin 
jättää kokonaan perimättä vain erityisen pai-
navasta syystä. Takaisinperintä tai koron pe-
riminen voitaisiin jättää osittain suorittamatta 
esimerkiksi silloin, kun takaisinperinnän pe-
ruste on aiheutunut viranomaisen toiminnas-
ta, eikä tuen saaja ole vaikuttanut perusteen 
syntyyn tai silloin, jos tuen kohteena olevaa 
yritystoimintaa ei voida jatkaa 24 §:n 3 mo-
mentissa edellytetyllä tavalla syistä, jotka 
liittyvät tuen saajan terveydentilaan tai mui-
hin tuen saajan olosuhteissa tapahtuneisiin 
ennalta arvaamattomiin muutoksiin. Virheel-
lisesti tai perusteettomasti maksetun tuen ta-
kaisinperimisestä luopuminen kokonaisuu-
dessa olisi mahdollista vain erittäin poikke-
uksellisissa olosuhteissa ja tuen myöntävän 
viranomaisen olisi aina esitettävä ratkaisunsa 
tueksi painavia syitä.   
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Pykälän 2 momentissa säädettäisiin tilan-
teista, jolloin takaisinperinnän kohtuullista-
miseen ei voida ryhtyä. Takaisinperintä ja 
korkojen periminen olisi aina suoritettava 
täysimääräisenä, jos tuen saaja on vaikuttanut 
tuen myöntämiseen tai maksamiseen anta-
malla vääriä, harhaanjohtavia tai puutteellisia 
tietoja taikka jos Euroopan yhteisön lainsää-
däntö tätä edellyttää. Käytännössä uusi rahoi-
tusasetus ei salli takaisinperinnän kohtuullis-
tamista maaseuturahastosta rahoitettavien 
toimien osalta. EY:n maaseutuasetuksen no-
jalla annettavien toimeenpanoasetusten käsit-
tely yhteisössä on kesken. Näin ollen tässä 
vaiheessa ei voida varmuudella sanoa, tulee-
ko yhteisön lainsäädäntö antamaan mahdolli-
suuden luopua takaisinperinnästä.  

49 §. Takaisinperintää ja maksamisen kes-
keyttämistä koskeva päätös. Tuen myöntävän 
viranomaisen olisi 1 momentin mukaan teh-
tävä päätös tuen takaisinperinnästä ja tuen 
maksamisen keskeyttämisestä. Jos takaisin-
perintää kohtuullistetaan 48 §:n 1 momentin 
perusteella on päätökseen sisällyttävä myös 
tätä koskeva ratkaisu. Päätöksellä vahvistet-
taisiin takaisinperittävä määrä, 46 §:ssä tar-
koitettu korko sekä niiden suorittamiselle 
asetettava eräpäivä.   

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin ta-
kaisinperintäpäätöksen määräajasta. Ta-
kaisinperintää koskeva päätös olisi tehtävä 
ilman aiheetonta viivytystä sen jälkeen, kun 
tuen myöntänyt viranomainen sai tiedon 45 
§:ssä säädetystä perusteesta ja viimeistään 
kymmenen vuoden kuluttua tuen viimeisen 
erän maksamisesta. Määräaika vastaa rahoi-
tuslain 46 §:ssä säädettyä takaisinperinnän 
määräaikaa. 

50 §. Takaisinperinnän suorittaminen. Py-
kälässä säädettäisiin takaisinperinnän suorit-
tamisesta. Takaisinperinnän suorittamisesta 
vastaisi Maaseutuvirasto. Takaisinperintä 
voitaisiin 1 momentin mukaan suorittaa siten, 
että takaisinperittävä määrä korkoineen vä-
hennetään muusta tuen saajalle maksettavasta 
tuesta. Kuittaukseen voitaisiin ryhtyä sen jäl-
keen kun takaisinperintäpäätös on saanut 
lainvoiman eli takaisinperintäsaatavan määrä 
on vahvistunut.   

Takaisinperintäpäätös voitaisiin ulosotto-
toimin panna täytäntöön sen jälkeen kun pää-
tös on saanut lainvoiman. Pykälän 2 momen-
tin säännös vastaa tältä osin rahoituslain 

54 §:n säännöstä.   
Pykälän 3 momentissa säädettäisiin erityi-

sestä saatavan vanhentumisajasta. Takaisin-
perintäsaatava vanhentuisi viiden vuoden ku-
luessa takaisinperintäpäätöksen tekemisestä, 
jollei vanhentumista ole tässä ajassa katkais-
tu. Vanhentumisen katkaisusta alkaisi kulua 
uusi viiden vuoden vanhentumisaika. 
 
11 luku. Erinäiset säännökset   

51 §. Päätöksen tiedoksianto. Pykälässä 
säädetään päätöksen tiedoksiannossa nouda-
tettavasta menettelystä. Sen mukaan voitai-
siin antaa tiedoksi hallintolain 59 §:ssä tar-
koitetulla tavalla tavallisena kirjeenä, jolloin 
vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tie-
don seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämi-
sestä. Tuen myöntävä viranomainen voisi 
harkintansa mukaan käyttää myös todisteel-
lista tiedoksiantoa, jos tämä on asian luon-
teesta johtuen tarpeen.  

52 §. Päätöksen maksuttomuus. Viran-
omaisten suoritteiden maksullisuudesta sää-
detään valtion maksuperustelaissa 
(150/1992). Sanotun lain 4 §:n 3 kohdan mu-
kaan viranomaisten päätökset, jotka on tehty 
hakemuksesta, ovat maksullisia.  Pykälässä 
säädettäisiin lakiehdotuksessa tarkoitetun 
päätöksen maksuttomuudesta. Tuen myön-
tämistä, maksamista ja takaisinperintää kos-
kevan päätöksen lisäksi maksuttomia olisivat 
24 §:ssä tarkoitetut lupapäätökset.  

53 §. Tietojensaantioikeus ja tietojen luo-
vuttaminen. Pykälässä säädettäisiin tukien 
toimeenpanotehtäviä hoitavien viranomaisten 
tietojensaantioikeudesta ja oikeudesta luovut-
taa tietoja. Säännös vastaa asiallisesti rahoi-
tuslain 45 §:n säännöksiä. Yleissäännös vi-
ranomaisen oikeudesta antaa tietoja toiselle 
viranomaiselle salassapitosäännösten estä-
mättä sisältyy julkisuuslain 29 §:ään, jonka 
1 momentin mukaan viranomainen voi antaa 
salassa pidettävän tiedon, jos tiedon antami-
sesta tai oikeudesta tiedon saamiseen on sää-
detty laissa. Pykälän 1 momentin nojalla 
maa- ja metsätalousministeriöllä olisi salas-
sapitosäännösten estämättä oikeus saada 
muulta viranomaiselta tai julkista tehtävää 
hoitavalta taholta sellaisia hakijaa tai tuen 
saajaa, taloudellista asemaa ja liike- tai am-
mattitoimintaa, julkisista varoista myönnet-
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tyä rahoitusta tai muuta tuen kannalta merki-
tyksellistä olosuhdetta koskevia tietoja, jotka 
ovat välttämättömiä tukea koskevan asian 
käsittelemiseksi. Tietojensaantioikeus on 
välttämätön ministeriölle hallintoviranomai-
sena, joka vastaa ohjelman toimeenpanosta 
Euroopan yhteisön toimielimiin nähden sekä 
tuen myöntävän viranomaisen roolissa. Vas-
taava oikeus olisi Maaseutuvirastolla, joka 
vastaisi ohjelman toimeenpanosta vastaavana 
keskushallinnon viranomaisena ja maksajavi-
rastona muun muassa varojen asianmukaisen 
käytön valvonnasta. Tietojensaantioikeus oli-
si myös työvoima- ja elinkeinokeskuksilla 
tuen myöntävän viranomaisen roolissa.  Tie-
tojensaantioikeus olisi rajattu sellaisiin tie-
toihin, jotka ovat välttämättömiä tukea kos-
kevan asian ratkaisemiseksi. Tällaisia ovat 
tapauskohtaisesti muun muassa tuen saajan 
taloudellisen tilanteen tai tuen saajaa koske-
vien tarkastushavaintojen taikka samaan toi-
menpiteeseen saadun rahoituksen selvittämi-
nen tuen myöntämisen edellytysten tutkimi-
seksi. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin oikeu-
desta luovuttaa tietoja. Maa- ja metsätalous-
ministeriöllä, Maaseutuvirastolla sekä työ-
voima- ja elinkeinokeskuksella olisi salassa-
pitosäännösten estämättä oikeus luovuttaa 
muulle viranomaiselle tai julkista tehtävää 
hoitavalle taikka Euroopan yhteisön toimie-
limelle sellaisia tässä laissa säädettyä tehtä-
vää hoidettaessa saatuja, tuen saajaa koskevia 
tietoja, jotka ovat tarpeen viranomaiselle, 
julkista tehtävää hoitavalle tai toimielimelle 
säädetyn tarkastustehtävän suorittamiseksi tai 
sen valvomiseksi, että Euroopan yhteisön 
lainsäädäntöä on noudatettu. Tietojen luovut-
taminen tulisi näin ollen 2 momentin mukaan 
kysymykseen vain, jos tieto on tarpeen vi-
ranomaiselle tai toimielimelle säädetyn tar-
kastustehtävän suorittamiseksi. Lisäksi tieto 
voitaisiin luovuttaa sen valvomiseksi, että 
yhteisön lainsäädäntöä on noudatettu. Kaikki 
yhteisön toimielinten suorittama valvonta ei 
tapahdu tarkastusten muodossa, vaan hallin-
toviranomaiselta, maksajavirastolta tai tuen 
myöntävältä viranomaiselta voidaan edellyt-
tää yksittäistapauksia koskevia selvityksiä tai 
tietoja kansallisten viranomaisten suoritta-
mista tarkastuksista. 

Pykälän 1 ja 2 momentin perusteella saatu-
ja tietoja ei saisi 3 momentin mukaan käyttää 

muuhun kuin siihen tarkoitukseen, johon nii-
tä on pyydetty.  Rajoitus koskisi siis sekä täs-
sä laissa säädettyjä tehtäviä hoitavien viran-
omaisten tietojensaantioikeutta että muulle 
viranomaiselle luovutettuja tietoja. 

54 §. Tekninen apu. Pykälässä säädettäisiin 
teknisestä avusta. Kysymys on ohjelman to-
teutukseen varatusta rahoituksesta, joka koh-
distuu sellaisiin ohjelman hallinnoinnista ai-
heutuviin ylimääräisiin kustannuksiin, joihin 
ei käytetä viranomaisille talousarviossa va-
rattuja toimintamenoja. Tekninen apu on osa 
ohjelman kokonaisrahoitusta. 

Pykälän 1 momentin 1 kohdan mukaan tek-
nistä apua voitaisiin käyttää hallinnointilaissa 
säädettyjen ohjelman laatimiseen, toteuttami-
seen, arviointiin ja seurantaan sekä tiedotuk-
seen liittyvien tehtävien hoitamiseen. Euroo-
pan yhteisön osaksi rahoittaman teknisen 
avun käytöstä muun muassa valtakunnallisen 
maaseutuverkoston perustamiseen ja sille 
kuuluvien tehtävien hoitamiseen säädetään 
maaseutuasetuksessa. Teknistä apua ei kui-
tenkaan voitaisi käyttää esimerkiksi hallinto-
lain 16 §:ssä tarkoitetun todentamisviran-
omaisen toiminnasta aiheutuviin kustannuk-
siin, sillä todentamisviranomainen tarkastaa 
maksajaviraston toimintaa ja sen osana tekni-
sen avun käyttöä. Momentin 2 kohdassa sää-
dettäisiin teknisen avun käyttämisestä ohjel-
maan perustuvan tuen toimeenpanoon liitty-
vien tehtävien hoitamiseen. Näillä tehtävillä 
tarkoitetaan tuen myöntämiseen, maksami-
seen, seurantaan, tarkastuksiin ja takaisinpe-
rintään liittyviä tehtäviä. Lisäksi teknistä 
apua voitaisiin käyttää 3 kohdan mukaan oh-
jelmatyötä sekä ohjelman toteuttamista ja 
seurantaa tukevien tutkimusten ja selvitysten 
laatimiseen tai teettämiseen sekä 4 kohdan 
mukaan ohjelman toteuttamiseen liittyvän 
koulutuksen järjestämiseen. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin tekni-
sen avun käyttöön liittyvistä menettelyistä. 
Maaseutuvirasto valmistelisi vuosittain tek-
nisen avun käyttösuunnitelman, seuraisi sen 
kokonaiskäyttöä sekä vastaisi teknistä apua 
koskevien selvitysten laatimisesta. Vastaavia 
suunnittelu-, seuranta- ja selvitystehtäviä 
kuuluisi jokaiselle teknistä apua tehtäviensä 
hoitamiseen käyttävälle viranomaiselle. 
Säännöksessä tarkoitetaan kuitenkin teknisen 
avun vuosittaista kokonaiskäyttöä kuvaavaa 
suunnitelmaa. Teknisen avun käyttösuunni-
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telman vahvistaisi maa- ja metsätalousminis-
teriö.  

Tarkempia säännöksiä käyttösuunnitelman 
vahvistamisessa noudatettavasta menettelystä 
ja teknisen avun hyväksyttävistä kustannuk-
sista voitaisiin 3 momentin mukaan antaa 
valtioneuvoston asetuksella. Valtioneuvoston 
asetuksella säädettäisiin EY:n osaksi rahoit-
tamaa teknistä apua koskevan käyttösuunni-
telman käsittelystä hallinnointilain 17 §:ssä 
tarkoitetussa seurantakomiteassa. Lisäksi 
asetuksella säädettäisiin siitä, millaiset kus-
tannukset voidaan rahoittaa teknisellä avulla.  

55 §. Toimintaraha. Pykälässä säädettäisiin 
toimintarahasta, jota voidaan myöntää pai-
kalliselle toimintaryhmälle sille säädettyjen 
tehtävien hoitamisesta sekä toiminnassa tar-
vittavien erityistaitojen hankkimisesta aiheu-
tuviin kustannuksiin. Käytännössä kysymys 
on paikallisen toimintaryhmän laatiman pai-
kallisen kehittämissuunnitelman toteuttami-
seen liittyvistä kustannuksista. Pykälän 1 
momentin mukaan toimintarahaa voidaan 
myöntää paikalliselle toimintaryhmälle ehdo-
tetussa laissa ja hallinnointilaissa säädettyjen 
tehtävien hoitamiseen. Toimintarahaa voitai-
siin myöntää enintään 5 vuodeksi kerrallaan. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin toimin-
tarahan hyväksyttävistä kustannuksista. Toi-
mintarahan hyväksyttäviä kustannuksia olisi-
vat tehtävien hoitamisesta aiheutuneet henki-
löiden palkkaukseen ja toimintaryhmän toi-
mitiloihin sekä muut toimintaan liittyvät koh-
tuulliset ja tarpeelliset kustannukset. Lisäksi 
hyväksyttäviä kustannuksia olisivat tehtäviä 
hoidettaessa tarvittavien erityisten taitojen 
hankkimisesta aiheutuneet kustannukset. Eri-
tyisillä taidoilla tarkoitetaan muuta kuin pai-
kallisen toimintaryhmän hallituksen jäsenten 
ja työntekijöiden normaaliin toimintaryhmä-
työskentelyyn tarvittavia perustaitoja. Toi-
mintarahaa ei myönnettäisi investointeihin, 
sillä toimintarahan tarkoituksena ei ole lisätä 
toimintaryhmän käyttöomaisuutta. Sen sijaan 
toimitiloihin liittyvillä kustannuksilla tarkoi-
tetaan pienimuotoisia toimiston kone-, laite- 
ja tarvikehankintoja sekä toimitilan vuokra-
uksesta ja ylläpidosta aiheutuvia kustannuk-
sia.  

Toimintarahan myöntämisestä päättäisi 
3 momentin mukaan työvoima- ja elinkeino-
keskus. Toimintarahan hakemiseen, maksa-
miseen, seurantaan, tarkastukseen sekä ta-

kaisinperintään tulisivat sovellettavaksi tukia 
koskevat säännökset. Lisäksi toimintarahan 
ehtoina olisi noudatettava, mitä hankintalain-
säädännön noudattamisesta, kirjanpitovelvol-
lisuudesta 24 §:n 1 momentissa sekä tiedon-
anto- ja avustamisvelvollisuudesta tuen osal-
ta säädetään.  

Pykälän 4 momenttiin ehdotetaan otetta-
vaksi valtuus antaa valtioneuvoston asetuk-
sella tarkempia säännöksiä toimintarahan hy-
väksyttävistä kustannuksista.  

56 §. Valituskielto. Pykälässä säädettäisiin 
23 §:n 2 momentissa tarkoitettua päätöstä se-
kä 24 §:n 2 momentissa tarkoitettua lupaa 
koskevasta valituskiellosta. Lakiehdotuksen 
24 §:n 2 momentin mukaan tuen saajalle voi-
taisiin tietyin edellytyksin myöntää lupa luo-
vuttaa tuetun investoinnin kohde. Luovutusta 
koskevan luvan epääminen ei ole lopullinen 
tuen saajan oikeutta ja velvollisuutta koskeva 
asiaratkaisu, jonka vaikutukset toteutuvat vä-
littömästi. Jos luovutukseen ryhdytään kiel-
teisestä lupapäätöksestä huolimatta päätök-
sen vaikutukset toteutuvat tuen maksamisen 
keskeyttämistä tai takaisinperintää koskevan 
päätöksen yhteydessä. Sama koskee määrä-
ajan pidentämisestä annettavaa päätöstä. Näi-
tä päätöksiä koskevasta valitusoikeudesta 
säädettäisiin lakiehdotuksen 57 §:ssä. 

57 §. Muutoksenhaku. Pykälässä säädettäi-
siin muutoksenhausta. Pykälän 1 momentin 
mukaan työvoima- ja elinkeinokeskuksen tu-
en myöntämistä, maksamista, maksamisen 
keskeyttämistä tai takaisinperintää koskevaan 
päätökseen voisi hakea muutosta valittamalla 
maaseutuelinkeinojen valituslautakuntaan. 
Valitus olisi tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, 
kun hakija tai tuen saaja on saanut tiedon 
päätöksestä.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin muu-
toksenhausta maaseutuelinkeinojen valitus-
lautakunnan päätökseen. Takaisinperintää 
koskevaan päätökseen voisi aina hakea muu-
tosta valittamalla korkeimpaan hallinto-
oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa 
säädetään. Muutoin olisi haettava valituslu-
paa korkeimmalta hallinto-oikeudelta.  
  
12 luku. Voimaantulo- ja siirtymäsään-

nökset  

58 §. Voimaantulo. Lain 54 § on tarkoitus 
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saattaa voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007. 
Laki ehdotetaan muilta osin tulevaksi voi-
maan valtioneuvoston asetuksella säädettä-
vänä ajankohtana. Lakia sovellettaisiin tu-
kiin, joiden käyttöönottaminen tapahtuu 
1 päivänä toukokuuta 2007 tai sen jälkeen. 
Ennen lain voimaantuloa voitaisiin ryhtyä 
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin. 

59 §. Maaseutuvirastoa koskeva siirtymä-
säännös. Pykälässä säädettäisiin Maaseutuvi-
rastoa koskevasta siirtymäjärjestelystä. Maa-
seutuviraston perustamista koskeva laki tulee 
voimaan 1 päivänä toukokuuta 2007. Kuiten-
kin Maaseutuvirastolle perustettaisiin lakieh-
dotuksen 54 §:ssä tarkoitetun teknisen avun 
osalta toimivalta hoitaa eräitä teknisen avun 
käyttöön liittyviä tehtäviä sekä antaa tarkem-
pia määräyksiä teknisen avun käytössä nou-
datettavasta menettelystä. Maaseutuvirastolle 
säädettyä toimivaltaa käyttäisi Maaseutuvi-
raston perustamiseen saakka maa- ja metsäta-
lousministeriö. Asioista, joista Maaseutuvi-
rasto antaa lakiehdotuksen mukaan määräyk-
siä, voitaisiin ennen Maaseutuviraston perus-
tamista säätää maa- ja metsätalousministeri-
ön asetuksella. Maaseutuviraston perustami-
sen jälkeen virasto antaisi tarkemmat määrä-
ykset. Samaan aikaan kumottaisiin maa- ja 
metsätalousministeriön pykälän nojalla an-
tamat asetukset maa- ja metsätalousministe-
riön asetuksella. 

60 §. Aikaisemman lainsäädännön sovel-
taminen. Pykälässä säädettäisiin aikaisem-
man lainsäädännön soveltamisesta. Ehdote-
tun lain voimaantullessa yritystoiminnan tu-
kemisesta annetun lain (1068/2000) nojalla 
vireillä oleviin maataloustuotteen ensiasteen 
jalostuksen ja markkinoinnin tukia koskeviin 
asioihin sovellettaisiin tämän lain voimaan 
tullessa voimassa olleita säännöksiä.  

Kuluvalla kaudella toteutettavien ohjelmien 
perusteella tehtyjen sitoumusten maksatukset 
ja niitä koskevat oikaisutoimenpiteet jatkuvat 
ohjelmakauden loputtua. EU-tukien osalta 
maksatuksia voidaan tehdä 2008 loppuun 
saakka. Näin ollen on tarpeen säätää siirty-
mäjärjestelystä, joka koskisi näitä tukia. Nii-
den myöntämisessä, maksamisessa, seuran-
nassa, tarkastamisessa ja takaisinperinnässä 
sovellettaisiin ehdotetun lain voimaantullessa 
voimassa olleita säännöksiä. Rahoituslain 
mukaisen tuen sekä porotalouden ja luontais-

elinkeinojen rahoituslain mukaisten hanketu-
kien myöntämisessä, maksamisessa, seuran-
nassa, tarkastuksessa ja takaisinperinnässä 
sovellettaisiin kuitenkin lakiehdotuksessa 
säädettyä menettelyä, jollei Euroopan yhtei-
sön lainsäädännöstä muuta johdu. 
 
1.2. Laki maaseudun kehittämiseen liitty-

vien ohjelmien hallinnoinnista anne-
tun lain muuttamisesta 

9 §. Keskushallinnon viranomaisten tehtä-
vät. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi kes-
kushallinnon viranomaisten tehtävistä ohjel-
man toteuttamisessa. Pykälää on tarpeen 
muuttaa eräiden maa- ja metsätalousministe-
riölle säädettyjen tehtävien siirtyessä 1 päi-
vänä toukokuuta 2007 Maaseutuvirastolle. 
Maaseutuviraston on tarkoitus toimia perus-
tamisestaan lähtien hallinnointilain 15 §:ssä 
tarkoitettuna maksajavirastona. Maaseutuvi-
rasto hoitaisi myös kokonaan kansallisista 
varoista rahoitettavan ohjelman varojen osal-
ta vastaavia tehtäviä. Lisäksi sille siirrettäi-
siin maa- ja metsätalousministeriölle hallin-
nointilain 14 §:ssä tarkoitettuna hallintovi-
ranomaisena kuuluvia, ohjelman toimeenpa-
non suunnitteluun, valvontaan ja seurantaan 
liittyviä tehtäviä sekä kansallisia ohjelmia 
koskevia vastaavia tehtäviä.   

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin maa- ja 
metsätalousministeriön tehtävistä. Sen mu-
kaan ministeriö vastaisi ohjelman varojen 
käytön suunnittelusta, varojen jaon valmiste-
lusta sekä varojen osoittamisesta tässä laissa 
säädettyjä tehtäviä hoitavien tahojen käyt-
töön. Ohjelman toteuttamiseen liittyvät varat 
sisältyvät jatkossa valtion talousarviossa 
maa- ja metsätalousministeriön pääluokkaan 
ja niiden osoittamisesta viranomaisille vas-
taisi ministeriö. Ministeriö vastaisi myös oh-
jelman toteutumisen ja vaikutusten seuran-
nasta sekä ohjelman arviointien järjestämi-
sestä EY:n maaseutuasetuksessa ja hallin-
nointilain 19 §:ssä tarkoitetulla tavalla.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin Maa-
seutuviraston tehtävistä. Maaseutuvirasto 
vastaisi ohjelman toimeenpanon suunnitte-
lusta, kehittämisestä ja seurannasta sekä va-
rojen maksamisesta ja varojen käytön riittä-
västä valvonnasta. Maaseutuvirastolle kuu-
luisi myös edellä mainittuja seikkoja koskeva 
raportointi varojen käyttöä valvoville kansal-
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lisille viranomaisille ja yhteisön toimielimil-
le. Maaseutuvirasto ohjaisi ja valvoisi toi-
meenpanoviranomaisia sekä paikallisia toi-
mintaryhmiä niiden hoitaessa hallinnointi-
laissa säädettyjä tehtäviä. Työvoima- ja elin-
keinokeskusten osalta tämä tarkoittaa hallin-
non sisäistä ohjausta, jota suoritetaan hallin-
nollisten määräysten ja ohjeiden muodossa. 
Kuntien ja paikallisten toimintaryhmien oh-
jauksessa tarvittavasta määräystenantovallas-
ta säädettäisiin tukijärjestelmiä koskevissa 
laeissa. Maaseutuvirasto voi antaa myös 
edellä mainituille tahoille ohjeita, joilla var-
mistetaan tässä laissa säädettyjen tehtävien 
yhtenäinen, tehokas ja yhteisön lainsäädän-
nön mukainen hoitaminen. 

10 §. Alueellinen toimeenpano. Pykälän 
2 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, 
että siinä säädettäisiin Maaseutuvirastolle 
maksajaviraston tehtävien hoitamiseksi sekä 
ohjelman toimeenpanon ja varojen käytön 
valvomiseksi tarvittavasta tiedonsaantioikeu-
desta. Toimeenpanoviranomaisten ja paikal-
listen toimintaryhmien olisi salassapitosään-
nösten estämättä annettava Maaseutuvirastol-
le sille säädettyjen tehtävien hoitamiseksi 
välttämättömät tiedot. 

17 §. Seurantakomitea. Pykälän 2 moment-
tiin ehdotetaan tehtäväksi eräitä teknisiä 
muutoksia. Niistä merkittävin koskisi seuran-
takomitean tehtäviä hoidettaessa aiheutetun 
vahingon korvaamista. Voimassa olevan 
säännöksen mukaan seurantakomitean tehtä-
viä hoidettaessa aiheutetun vahingon kor-
vaamisesta on voimassa, mitä virkavastuulla 
aiheutetun vahingon korvaamisesta erikseen 
säädetään. Säännöstä muutettaisiin siten, että 
vahingonkorvausvastuun osalta viitattaisiin 
nimenomaisesti vahingonkorvauslain sään-
nöksiin. Näin on tarpeen menetellä sen joh-
dosta, että vahingonkorvausoikeudellinen 
virkavastuu on oikeustieteellinen termi, jolla 
ei ole vastinetta vahingonkorvauslaissa. Täl-
löin on selkeämpää viitata suoraan vahin-
gonkorvauslain säännöksiin.   

20 §. Tiedottaminen. Pykälään tehtäisiin 
Maaseutuviraston perustamisesta aiheutuva 
muutos, jonka mukaan valtakunnallisesta tie-
dottamisesta vastaisivat maa- ja metsätalo-
usministeriö sekä Maaseutuvirasto niille sää-
dettyjen tehtävien osalta. Näin ollen ministe-
riö vastaisi muun muassa ohjelman toteutu-
misen ja vaikutusten seurantaa sekä arvioin-

teja koskevasta valtakunnallisesta tiedottami-
sesta. Maaseutuvirasto taas vastaisi erityisesti 
ohjelmaan toimeenpanoa koskevasta valta-
kunnallisesta tiedottamisesta.  

21 §. Paikallinen toimintaryhmä. Pykälän 
2 momenttiin tehtäisiin vastaava vahingon-
korvausoikeudellista vastuuta koskeva kor-
vaus kuin 17 §:n 2 momentin osalta.  
 
2.  Tarkemmat säännökset  ja  mää-

räykset  

Maaseudun kehittämiseen myönnettäviä 
tukia koskevaan lakiehdotukseen sisältyy 
useita valtuussäännöksiä. Näistä pääosa kos-
kee asioita, joista ehdotetaan säädettäväksi 
valtioneuvoston asetuksella. Lisäksi lakiin 
ehdotetaan otettavaksi useita Maaseutuviras-
ton määräystenantovaltaa koskevia säännök-
siä.  

 
Valtioneuvoston asetukset 
 

Lakiehdotuksen 7 §:ssä säädettäisiin tuet-
tavaa toimenpidettä koskevista edellytyksis-
tä. Sen 4 momentissa säädettäisiin valtuudes-
ta antaa valtioneuvoston asetuksella tarkem-
pia säännöksiä luvan esittämisestä ja tuetta-
van toimenpiteen aloittamisajankohdasta eri 
tukien osalta. Jos tuettava toimenpide edel-
lyttää luvan hankkimista, tuen myöntämisen 
edellytyksenä olisi 7 §:n mukaan luvan esit-
täminen. Tarkempia säännöksiä annettaisiin 
luvan esittämisen osalta siitä, missä vaihees-
sa lupa olisi esitettävä. Tuen myöntämisen 
edellytyksenä olisi lisäksi, että tukihakemus 
on tullut vireille ennen toimenpiteen aloitta-
mista. Tuettavan toimenpiteen aloitta-
misajankohdan osalta tarkoituksena on säätää 
hetkestä, jolloin rakennusinvestointi tai ko-
neiden ja laitteiden hankinta taikka sellainen 
kehittämistyö, joka on yrityksen kehittämis-
tukea tai hanketukea koskevan hakemuksen 
kohteena, katsotaan aloitetuksi.  

Valtioneuvoston asetuksella säädettäisiin 
lakiehdotuksen 10 §:n 4 momentin nojalla eri 
tukien tasosta ja enimmäismäärästä Euroopan 
yhteisön lainsäädännön asettamissa rajoissa. 
Euroopan yhteisön lainsäädännöllä tarkoite-
taan EY:n maaseutuasetusta, yhteisön valti-
ontukia koskevaa sääntelyä sekä Euroopan 
yhteisöjen komission päätöstä ohjelman hy-
väksymisestä. Lisäksi valtioneuvoston ase-
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tuksella säädettäisiin vastikkeetta tehdyn 
työn tai tuotantopanoksen luovutuksen käyt-
tämisestä tuettavan toimenpiteen yksityisenä 
rahoitusosuutena. 

Lakiehdotuksen 11 §:ssä säädettäisiin yri-
tystuen saajaa koskevista edellytyksistä. Py-
kälän 5 momenttiin ehdotetaan otettavaksi 
valtuus antaa asetuksella tarkempia säännök-
siä yrityksen kokoa, riittävää ammattitaitoa, 
taloudellista asemaa ja määräysvaltaa arvioi-
taessa käytettävistä perusteista. Yrityksen 
kokoa koskevien arviointiperusteiden osalta 
tarkempia säännöksiä annettaisiin muun mu-
assa yrityksen riippumattomuutta sekä muita 
henkilömäärän ja rahamääräisten arvojen 
laskennassa käytettävistä arviointikriteereis-
tä. Valtuuden nojalla säädettäisiin riittävän 
ammattitaidon arvioinnissa käytettävistä pe-
rusteista, joita olisivat ammattitutkinto, muu 
vastaava täydennyskoulutuksen tai muiden 
osaamista kehittävien toimenpiteiden kautta 
hankittu koulutus taikka työkokemus, joka 
liittyy tuen kohteena olevaan yritystoimin-
taan. Vastaavasti säädettäisiin taloudellista 
asemaa koskevasta edellytyksestä. Sen arvi-
oinnissa käytettäviä perusteita olisivat tuen 
kohteena olevan yritystoiminnan kannatta-
vuus ja jatkuvuus, yrityksen taloudellinen 
asema sekä yritystoiminnan tuotteiden ky-
syntä ja markkinointimahdollisuudet. Lisäksi 
annettaisiin tarkempia säännöksiä määräys-
valtaa koskevan vaatimuksen arvioinnista 
avoimen yhtiön, kommandiittiyhtiön, osake-
yhtiön tai osuuskunnan osalta.    

Lakiehdotuksen 12 §:ssä säädetään yritys-
toiminnan käynnistystuesta. Pykälän 4 mo-
menttiin ehdotetaan otettavaksi valtuus antaa 
valtioneuvoston asetuksella tarkempia sään-
nöksiä käynnistystuella tuettavasta toimin-
nasta, tuen kestosta ja hyväksyttävistä kus-
tannuksista. Valtuuden nojalla säädettäisiin 
siitä, millaista toimintaa on pidettävä toimin-
nan laajentamisena maatalouden ulkopuolel-
le, tuen kohdentamisesta esimerkiksi ohjel-
massa asetettujen tavoitteiden kannalta tär-
keisiin toimialoihin tai maaseudun olosuh-
teissa tapahtuneiden muutosten perusteella. 
Lisäksi säädettäisiin hyväksyttävien kustan-
nusten osalta vaatimuksista, jotka asetetaan 
käynnistystuella palkattujen henkilöiden työ-
suhteen luonteelle ja kestolle. Valtuuden no-
jalla säädettäisiin myös käynnistystuen kes-
ton tarkemmasta määrittelemisestä.  

Yrityksen investointituen osalta tuettavasta 
toiminnasta säädettäisiin 13 §:n 4 momentin 
nojalla vastaavista seikoista kuin käynnistys-
tuen osalta on esitetty. Lisäksi pykälään otet-
taisiin valtuus antaa tarkempia säännöksiä 
yritystoiminnan tuotteen markkinoita koske-
vasta vaatimuksesta ja investointituen hyväk-
syttävistä kustannuksista. Yrityksen kehittä-
mistuella tuettavasta toiminnasta ja hyväksyt-
tävistä kustannuksista säädettäisiin tarkem-
min 14 §:n 3 momentin nojalla. Valtioneu-
voston asetuksella säädettäisiin tarkemmin 
kehittämistyöstä ja sen suunnittelusta aiheu-
tuvista, hyväksyttävistä palkkaus-, matka- 
sekä hankintakustannuksista. Yritystuella tu-
ettavasta toimenpiteestä tulisi 15 §:n 2 mo-
mentin mukaan laatia suunnitelma. Valtio-
neuvoston asetuksella säädettäisiin 4 momen-
tin mukaan tarkemmin suunnitelman sisällös-
tä. Tarkempia säännöksiä annettaisiin erityi-
sesti tuettavan toimenpiteen kuvaamisesta, 
sen vaikutusten esittämisestä tuen kohteena 
olevan yritystoiminnan kannalta sekä sen ko-
konaisrahoituksen esittämisestä. 

Lakiehdotuksen 16 §:ssä säädetään valtion-
tukisääntöjen soveltamisesta yritystukia 
myönnettäessä. Pykälän 3 momenttiin sisäl-
tyvän valtuuden nojalla säädettäisiin siitä, 
minkä yhteisön asetuksen tai komission pää-
töksen perusteella tuki on hyväksytty ja mi-
ten asetukseen tai päätökseen sisältyvät edel-
lytykset ja rajoitukset on huomioitava tukea 
myönnettäessä. Vähämerkityksisen tuen osal-
ta annettaisiin tarkempia säännöksiä siitä, mi-
ten ja missä vaiheessa tuen saajan tai 9 §:ssä 
tarkoitetun siirron saajan muulta viranomai-
selta saama vähämerkityksinen tuki otetaan 
huomioon myönnettäessä tukea vähämerki-
tyksisenä tukena. 

Hanketukia koskeviin 17—20 §:ään ehdo-
tetaan kaikkiin otettavaksi valtuus antaa val-
tioneuvoston asetuksella tarkempia säännök-
siä tuettavasta toiminnasta, tuen myöntämi-
sen edellytyksistä ja hyväksyttävistä kustan-
nuksista. Lakiehdotuksen 17 §:n 3 momentin 
nojalla säädettäisiin tuen kohdentamisesta 
yleishyödyllisiin kehittämishankkeisiin ja 
maaseudun elinkeinojen kehittämishankkei-
siin ohjelman tai maaseutualueiden erilaisten 
tarpeiden ja olosuhteiden perusteella. Tuen 
myöntämisen edellytysten osalta säädettäisiin 
seikoista, joita on otettava huomioon, jottei 
tuki muodostu perustamissopimuksen 87 ar-
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tiklassa tarkoitetuksi valtiontueksi. Hyväk-
syttävien kustannusten osalta säädettäisiin 
kehittämistuen myöntämisestä kustannuksiin, 
jotka aiheutuvat henkilöiden palkkauksesta, 
palveluiden tai tavaroiden hankkimisesta 
taikka tuen saajan toimitilojen tai vastaavan 
omaisuuden käyttämisestä tuettavaan toi-
menpiteeseen. Koulutushanketukea koskevan 
18 §:n 4 momentin nojalla säädettäisiin tar-
kemmin tuen kohteena olevasta koulutukses-
ta ja sen laajuudesta sekä koulutuksen täy-
dentävyydestä suhteessa tutkintoon johtavaan 
ammatilliseen koulutukseen. Lisäksi säädet-
täisiin erityisesti koulutustukea koskevien 
valtiontukisääntöjen soveltamisesta tilanteis-
sa, joissa tuki muodostuu valtiontueksi, sekä 
tuen myöntämisestä koulutuksen ja tiedonvä-
lityksen suunnittelemisesta ja järjestämisestä 
aiheutuviin kustannuksiin, jotka liittyvät 
henkilöiden palkkaukseen, tavaroiden ja pal-
veluiden hankintaan sekä toimitilojen tai vas-
taavan käyttöomaisuuden käyttämiseen. 
Yleishyödyllisiä investointihankkeita koske-
van 19 §:n 3 momentin annettaisiin tarkem-
pia säännöksiä tuettavasta toiminnasta ja tuen 
myöntämisen edellytyksistä vastaavasti kuin 
kehittämishanketuen osalta. Lisäksi säädet-
täisiin tarkemmin rakennusten, rakennelmien 
ja reitistöjen rakentamiseen ja korjaamiseen 
tai hankkimiseen liittyvien kustannusten hy-
väksyttävyydestä. Lakiehdotuksen 20 §:n 
3 momentin nojalla säädettäisiin koordinoin-
tihanketuen kohdentamisesta hankkeisiin oh-
jelman tai maaseutualueiden olosuhteiden ja 
tarpeiden perusteella. Tuen myöntämisen 
edellytysten osalta annettaisiin tarkempia 
säännöksiä koordinointihankkeen piiriin kuu-
luvien hankkeiden valinnasta ja yhteensovit-
tamisesta. Hankkeiden toteuttamiseen liitty-
vistä hyväksyttävistä kustannuksista säädet-
täisiin vastaavasti kuin yleishyödyllisten ke-
hittämis- ja investointihankkeiden hyväksyt-
tävistä kustannuksista. Lisäksi säädettäisiin 
tarkemmin kustannuksista, joita voidaan hy-
väksyä hankkeiden kokoamisesta sekä niihin 
liittyvästä yhteistyöstä ja kokemusten vaih-
dosta aiheutuviksi kustannuksiksi.   

Hanketuen myöntämisen edellytyksistä ja 
rajoituksista säädettäisiin 21 §:ssä. Sen 
5 momentin mukaan asetuksella säädettäisiin 
tarkemmin hankesuunnitelman sisällöstä se-
kä hankkeen organisointia, toiminnan kestoa 
ja hankkeen tulosten yleistä hyödynnettä-

vyyttä koskevien edellytysten arvioinnissa 
käytettävistä perusteista. Hankesuunnitelman 
osalta säädettäisiin tuettavaa toimenpidettä 
koskevasta kuvauksesta, sekä laskelmista, 
joiden avulla esitetään arviot toimenpiteen 
kokonaiskustannuksista ja niiden rahoituk-
sesta. Toiminnan keston osalta säädettäisiin 
niistä erityisistä syistä, joiden perusteella tu-
kea voitaisiin myöntää yli kolme vuotta kes-
tävään toimintaan. Näitä olisivat muun muas-
sa hankkeen laajuus ja kehittämistyön luon-
ne. Tarkoituksena olisi myös antaa tarkempia 
säännöksiä hankkeen tulosten yleisen hyö-
dynnettävyyden arvioinnissa käytettävistä 
perusteista kuten hankkeen tulosten julkai-
semisesta ja niistä tiedottamisesta sekä muus-
ta tulosten saattamisesta yhteiseen käyttöön. 
Investointien osalta tulisi arvioitavaksi ne ta-
hot, jotka tosiasiassa hyödyntäisivät inves-
toinnin kohteena olevaa omaisuutta.  

Lakiehdotuksen 22 §:ssä säädetään ohjaus-
ryhmän asettamisesta ja sen toiminnan perus-
teista. Tarkemmat säännökset ohjausryhmän 
asettamisesta ja siinä noudatettavasta menet-
telystä sekä ohjausryhmän tehtävistä annet-
taisiin sanotun pykälän 3 momentin mukaan 
valtioneuvoston asetuksella. Tarkoituksena 
on säätää ohjausryhmän asettamisen tarkoi-
tuksenmukaisuuden arvioinnista sekä ohjaus-
ryhmän asettamisesta tukipäätöksen yhtey-
dessä. Lisäksi säädettäisiin tarkemmin kysy-
myksistä, jotka ohjausryhmä käsittelisi.   

Yritystuella tuettavan toimenpiteen toteu-
tusajasta säädettäisiin lakiehdotuksen 
23 §:ssä, jonka mukaan investointituella teh-
tävän investoinnin tai käynnistystuen osalta 
yritystoiminnan käynnistämiselle voidaan 
asettaa kahden vuoden suoritusaikaa lyhy-
empi määräaika. Pykälän 3 momentin nojalla 
annettaisiin tarkemmat säännökset määrä-
ajasta tai sen asettamisesta tukipäätöksessä 
silloin kun tähän on pykälän 1 momentissa 
tarkoitettu perusteltu syy. 

Lakiehdotuksen 37 §:n 4 momentin mu-
kaan valtioneuvoston asetuksella säädettäi-
siin tarkemmin menon tosiasiallisuuden, lo-
pullisuuden, todennettavuuden, kohtuullisuu-
den ja kohdentumisen arvioinnissa käytettä-
vistä perusteista. Valtuus koskee tuen mak-
samisen edellytyksenä olevia seikkoja. Tosi-
asiallisuuden, todennettavuuden ja lopulli-
suuden osalta säädettäisiin siitä, että meno on 
koitunut tuen saajan kustannukseksi, kun sii-
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tä on olemassa tosite, jonka osoittama meno 
on viety kirjanpitoon ja menoa vastaava tava-
ra tai palvelu on saatu ja tuen saajalla ei ole 
ollut mahdollisuutta saada menosta hyvitystä 
tai vähennystä. Kohtuullisuuden osalta sää-
dettäisiin menettelyistä, joita pidetään tavan-
omaisen hintatason selvittämisenä. Menojen 
kohdentamisessa on kysymys menon ja tuet-
tavan toimenpiteen välisen yhteyden selvit-
tämisestä. Valtuuden nojalla säädettäisiin 
menon kohdentamisesta kirjanpidossa aiheut-
tamisperiaatteella sekä menojen hyväksyttä-
vyydestä silloin, kun tuen saajan muun toi-
minnan menoihin sisältyy tuettavan toimen-
piteen toteuttamisesta aiheutuneita kustan-
nuksia. Valtioneuvoston asetuksella säädet-
täisiin 38 §:n 4 momentin mukaan tarkemmin 
myös hankkeen tulojen vaikutuksesta tuen 
määrään. Tulot vähennettäisiin maksuhake-
mukseen sisältyvistä tukikelpoisista kustan-
nuksista.  

Tarkemmat säännökset tukien maksueristä, 
ennakkona maksettavan tuen määrästä sekä 
ennakon maksamisen edellytyksistä ja eh-
doista sekä ennakon hakemisessa ja maksa-
misessa noudatettavasta menettelystä ehdote-
taan annettavaksi valtioneuvoston asetuksel-
la. Lakiehdotuksen 39 §:n 3 momenttiin si-
sältyvän valtuuden perusteella säädettäisiin 
maksujen jakautumisesta vuosittain kunkin 
tuen kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla. 
Lisäksi asetuksella säädettäisiin niistä hanke-
tuen saajista, joilla on niiden taloudellisen 
aseman perusteella mahdollisuus saada en-
nakkoa sekä tuettavaa toimenpidettä koske-
van edellytyksen arvioinnissa käytettävistä 
perusteista sekä ennakon hakemisesta tuki-
hakemuksen yhteydessä. Maksumenettelyn 
osalta säädettäisiin ennakon tilittämisestä se-
kä ennakon huomioimisesta maksettaessa tu-
kea myöhempien maksuhakemusten perus-
teella.  

Tuen seurantaan liittyen tuettavan toimen-
piteen edistymistä ja vaikuttavuutta koskevi-
en selvitysten sisällöstä säädettäisiin 40 §:n 2 
momentin nojalla tarkemmin valtioneuvoston 
asetuksella. Tarkoituksena olisi säätää tar-
kemmin edellä mainittujen seikkojen arvioi-
misesta tuettavaa toimenpidettä koskevan ra-
portoinnin yhteydessä ja eri tukien osalta il-
moitettavista seurantatiedoista. Valtioneu-
voston asetuksella voitaisiin 41 §:n 4 mo-
mentin mukaan antaa tarkempia säännöksiä 

sellaisista seurannan tietojärjestelmään tal-
lennettavista tiedoista, jotka eivät ole henki-
lötietoja. Tällaisia tietoja ovat muun muassa 
viranomaisen käyttöön tai paikallisen toimin-
taryhmän rahoituskiintiöön osoitettuja varoja 
ja niiden jakautumista koskevat tiedot sekä 
varojen kokonaiskäytön seurannassa tarvitta-
vat tiedot.   

Teknisen avun käyttämisestä ja hallinnoin-
nista säädettäisiin lakiehdotuksen 54 §:ssä. 
Pykälän 3 momentin mukaan teknisen avun 
käyttösuunnitelman vahvistamisessa nouda-
tettavasta menettelystä ja teknisen avun hy-
väksyttävistä kustannuksista voitaisiin antaa 
tarkempia säännöksiä valtioneuvoston ase-
tuksella. Valtuuden nojalla säädettäisiin 
EY:n osaksi rahoittamaa teknistä apua kos-
kevan käyttösuunnitelman käsittelystä hal-
linnointilain 17 §:ssä tarkoitetussa seuranta-
komiteassa. Lisäksi asetuksella säädettäisiin 
siitä, millaiset kustannukset voidaan rahoittaa 
teknisellä avulla. Paikallisille toimintaryh-
mille säädettyjen tehtävien hoitamiseen 
myönnettävän toimintarahan osalta 55 §:n 
4 momenttiin ehdotetaan otettavaksi valtuus 
antaa valtioneuvoston asetuksella tarkempia 
säännöksiä toimintarahan hyväksyttävistä 
kustannuksista. 

 
Määräykset 
 

Lakiin ehdotetaan otettavaksi eräitä val-
tuussäännöksiä, joiden nojalla Maaseutuvi-
raston päätöksellä voitaisiin tarkempia mää-
räyksiä tukihakemukseen ja maksuhakemuk-
seen liittyvistä teknisistä yksityiskohdista se-
kä hakemusten vastaanottamisesta ja käsitte-
lystä paikallisissa toimintaryhmissä. Lakieh-
dotuksen 28 §:n 3 momentin mukaan Maa-
seutuvirasto antaisi tarkemmat määräykset 
tuen hakemisessa käytettävistä lomakkeista, 
hakemukseen liitettävistä asiakirjoista sekä 
suunnitelman ja selvitysten esitystavasta. 
Valtuuden nojalla Maaseutuvirasto vahvistai-
si tuen hakulomakkeet ja selvitysten laatimi-
sessa käytettävät lomakkeet. Lisäksi Maaseu-
tuvirasto voisi antaa tarkemmat määräykset 
erilaisista teknisluonteisista asiakirjoista, jot-
ka koskisivat esimerkiksi tuen saajan oikeu-
dellista muotoa, määräysvallan jakautumista, 
hakemuksen allekirjoittajan nimenkirjoitus-
oikeutta sekä hakemuksen jättämisestä tehtyä 
päätöstä, jos kyseessä on oikeushenkilö. 
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Maaseutuvirasto antaisi määräykset suunni-
telman ja selvitysten esitystavasta. Määräyk-
set koskisivat esimerkiksi selvityksen anta-
mista tutkintotodistuksen tai verohallinnon 
lomakkeen muodossa taikka suunnitelmaan 
otettavaa laskelmaa, joka koskee toimenpi-
teen arvioitua kokonaisrahoitusta. Lakiehdo-
tuksen 30 §:ään ehdotetaan otettavaksi val-
tuus antaa paikallisille toimintaryhmille mää-
räyksiä tukihakemuksen vastaanottamisen ja 
käsittelyn teknisestä järjestämisestä, hake-
musasiakirjoihin tehtävistä vastaanottomer-
kinnöistä sekä niiden toimittamisesta työ-
voima- ja elinkeinokeskukseen. Määräysten 
tavoitteena on taata hakemusten yhtenäinen 
käsittely, jonka jokaiseen vaiheeseen kuuluu 
asioiden dokumentointi. 

Maksuhakemuksiin liittyen Maaseutuviras-
to voisi 35 §:n 3 momentin nojalla antaa 
määräyksiä maksun hakemisessa käytettävis-
tä lomakkeista. Lakiehdotuksen 36 §:n 
4 momentin nojalla Maaseutuvirasto antaisi 
paikallisille toimintaryhmille vastaavia mää-
räyksiä maksuhakemuksen osalta kuin tuki-
hakemuksen käsittelyä koskevat 30 §:ssä tar-
koitetut määräykset. 

Lakiehdotuksen 37 §:n 4 momentin mu-
kaan Maaseutuvirasto voisi antaa tarkempia 
määräyksiä menon tosiasiallisuutta, lopulli-
suutta, todennettavuutta, kohtuullisuutta ja 
kohdentumista koskevista selvityksistä ja ti-
linpitoasiakirjoista. Kysymys olisi lähinnä 
tositteista ja niiden korvaamisesta kirjanpito-
raportilla, tuen saajan arvonlisäverovelvolli-
suutta koskevasta selvityksestä, hankinta-
asiakirjojen tai niitä koskevan luettelon esit-
tämisestä taikka muistiosta tai lomakkeesta, 
jolla tuen saaja kuvaa tavanomaisen hintata-
son selvittämisen.  Lisäksi määräykset voisi-
vat koskea selvitystä perusteista, joita on 
käytetty kustannusten kohdentamisessa tuet-
tavaan toimenpiteeseen, jos samaan tosittee-
seen sisältyy tuen saajan muuta toimintaa 
koskevia menoja.  

Maaseutuvirasto antaisi 38 §:n 4 momentin 
tarkempia määräyksiä hankkeen muun julki-
sen rahoituksen ja yksityisen rahoituksen to-
teutumista sekä tuloja koskevasta selvityk-
sestä. Selvityksellä tarkoitetaan esimerkiksi 
tulojen yksilöintiä suhteessa yksityiseen ra-
hoitusosuuteen, talkootyötä koskevaa tunti-
kirjanpitoa tai puolueettoman asiantuntijan 
antamaa lausuntoa vastikkeetta luovutetun 

tuotantopanoksen arvosta.  
Lakiehdotuksen 40 §:n 2 momentin nojalla 

maaseutuvirasto antaisi tarkemmat määräyk-
set selvitysten ja seurantatietojen esitystavas-
ta sekä niiden toimittamisesta työvoima- ja 
elinkeinokeskukselle. Määräykset koskisivat 
selvityksen esitystavan osalta esimerkiksi 
hankkeen väli- ja loppuraportin tai ohjaus-
ryhmän pöytäkirjan toimittamista. Selvityk-
sen ja seurantatietojen toimittaminen voisi 
tapahtua esimerkiksi maksuhakemuksen yh-
teydessä erillisen lomakkeen avulla tai säh-
köisellä lomakkeella. Maaseutuvirastolle eh-
dotetaan myös seurannan tietojärjestelmän 
teknistä käyttöä koskevaa määräystenanto-
valtuutta. Maaseutuvirasto antaisi 41 §:n 
4 momentin nojalla tarkemmat määräykset 
tietojen teknisestä tallentamisesta, virheiden 
ja puutteiden oikaisemisesta sekä tietojen 
poistamisesta. Määräykset koskisivat sitä, 
millaisia käyttöoikeuksia näitä tehtäviä hoi-
tava tarvitsee ja missä tilanteissa niitä voi-
daan käyttää. 
 
3.  Voimaantulo 

Maaseudun kehittämiseen myönnettäviä 
tukia koskevan lain 54 § ehdotetaan tulevaksi 
voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007. Sano-
tussa säännöksessä tarkoitettua teknistä apua 
on tarpeen käyttää tukien toimeenpanon 
suunnitteluun ja valmisteluun sekä muihin 
maaseudun kehittämiseen liittyvien ohjelmi-
en hallinnoinnista annetun lain mukaisiin 
tehtäviin vuoden alusta, jotta ohjelman to-
teuttaminen ja tukien käyttöönottaminen voi 
alkaa.  

Maaseudun kehittämiseen myönnettäviä 
tukia koskeva laki tulisi muilta osin voimaan 
valtioneuvoston asetuksella säädettävänä 
ajankohtana. Näin on tarpeen menetellä sen 
vuoksi, että lain keskeisenä sisältönä on 
Manner-Suomen maaseudun kehittämisoh-
jelmaan sisältyvien tukien toimeenpanossa 
tarvittavat säännökset. Ohjelmaan sisältyvät, 
EY:n perustamissopimuksen 36 artiklan so-
veltamisalaan kuuluvat tuet komissio hyväk-
syisi osana ohjelmaa. Muilta osin esitykseen 
sisältyvä valtiontuki on näin ollen ilmoitetta-
va EY:n perustamissopimuksen 88 artiklassa 
määrätyllä tavalla, jollei tuki täytä yhteisön 
valtiontukia koskevassa lainsäädännössä il-
moittamatta jättämiselle säädettyjä edellytyk-
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siä. Euroopan yhteisön valtiontukia koskevan 
lainsäädännön uudistaminen on hallituksen 
esityksen antamishetkellä kesken. Tämän 
lainsäädännön asettamista ehdoista, edelly-
tyksistä ja rajoituksista riippuu tarve ilmoit-
taa tuki komissiolle. Lähtökohtaisesti valti-
ontukea ei saa ottaa käyttöön ennen kuin se 
on ilmoitettu ja komissio on tukijärjestelmän 
hyväksynyt. Ennen lain voimaantuloa voitai-
siin ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimenpiteisiin.  

Lakia sovellettaisiin tulevalla ohjelmakau-
della myönnettäviin maaseudun kehittämisen 
tukiin, joiden käyttöön ottaminen tapahtuu 
1 päivänä toukokuuta 2007 tai sen jälkeen. 
Voimassa olevan rahoituslain, porotalouden 
ja luontaiselinkeinojen rahoituslain tai yritys-
tukilain mukaisesti vireille tulleet asiat käsi-
teltäisiin lakiehdotuksen 60 §:n mukaan voi-
massa olevassa lainsäädännössä säädettyjen 
tuen edellytysten ja ehtojen mukaisesti. 

Maaseudun kehittämiseen liittyvien ohjel-
mien hallinnoinnista annetun lain muuttamis-
ta koskevan lain olisi tarkoitus tulla voimaan 
1 päivänä toukokuuta 2007, jolloin Maaseu-
tuvirastosta annettu laki tulee voimaan ja 
Maaseutuviraston on tarkoitus aloittaa toi-
mintansa. Maaseutuvirastolle siirtyviä tehtä-
viä ja henkilöstöä koskevista siirtymäjärjeste-
lyistä säädetään Maaseutuvirastosta annetus-
sa laissa. 

 
4.  Suhde perustuslaki in  ja  säätä-

misjärjestys  

Esityksen tarkoituksena on perustuslain 
80 §:n 1 momenttiin sisältyvän laissa säätä-
misen vaatimuksen täyttäminen maaseudun 
kehittämisen yritystuista ja hanketuista sää-
dettäessä. Ehdotetun lain soveltamisalaan 
kuuluisi sekä yhteisön varoista osaksi rahoi-
tettavia että kokonaan kansallisista varoista 
rahoitettavia tukia. Esitykseen sisältyvässä 
lakiehdotuksessa on nostettu lain tasolle sel-
laisia tukijärjestelmän perusteita koskevia 
säännöksiä, jotka sisältyvät nykyisin lakia 
alemmanasteisiin säädöksiin. Lakiehdotuk-
seen sisältyy edelleen useita valtuussäännök-
siä, joita käytettäisiin säädettäessä tarkemmin 
tukien myöntämisen ja maksamisen edelly-
tyksistä, tuen ehdoista ja tuen toimeenpanos-
sa käytettävistä menettelyistä. Perustuslaki-
valiokunnan lausuntokäytännössä (PeVL 

47/2001 vp. ja PeVL 25/2005 vp.) on kiinni-
tetty huomiota siihen, että tukijärjestelmiin 
liittyvien valtuuksien käyttöä rajaavat käy-
tännössä yhteisön varoista osaksi rahoitetta-
via tukia ja valtiontukia koskeva yhteisön 
lainsäädäntö sekä eduskunnan päätökset ta-
lousarvioon otettavista määrärahoista, niiden 
käyttötarkoituksista sekä muista talousarvion 
perusteluista. Säädettäessä tarkemmin esityk-
seen sisältyvän osarahoitteisen tuen myöntä-
misen ja maksamisen edellytyksistä, valtuu-
den käyttöä rajaisivat pitkälti EY:n osarahoit-
teista tukea koskevat säännökset sekä tukeen 
sovellettavat valtiontukisäännöt. Vastaavasti 
perustamissopimuksen 87-89 artiklan määrä-
ykset ja yhteisön valtiontukisäännöt määrit-
täisivät valtuuden käyttöä pitkälti mahdolli-
sista kansallisista valtiontuista säädettäessä. 
Esitykseen sisältyvien tukien myöntäminen 
olisi mahdollista ainoastaan, jos tukea varten 
on valtion talousarviossa tai maatilatalouden 
kehittämisrahaston käyttösuunnitelmassa 
osoitettu tarvittavat varat. 

Maaseudun kehittämiseen myönnettäviä 
tukia koskevaan lakiehdotukseen sisältyy 
useita säännöksiä, joissa ehdotetaan annetta-
vaksi Maaseutuvirastolle määräystenantoval-
taa. Perustuslain 80 §:n 2 momentin mukaan 
muu viranomainen kuin tasavallan president-
ti, valtioneuvosto tai ministeriö voidaan val-
tuuttaa antamaan oikeussääntöjä määrätyistä 
asioista, jos siihen on sääntelyn kohteen kan-
nalta erityisiä syitä, eikä sääntelyn asiallinen 
merkitys edellytä, että asiasta säädettäisiin 
lailla tai asetuksella. Valtuuden tulee tällöin 
olla täsmällisesti rajattu. Perustuslakivalio-
kunnan lausuntokäytännössä (PeVL 35/2005 
vp. ja PeVL 48/2005 vp.) on määräystenan-
tovallan osalta kiinnitetty huomiota määräys-
ten kohderyhmään sekä sisältöön.  Erityinen 
syy säätää määräystenantovallasta on ollut 
lähinnä teknisen ja vähäisiä yksityiskohtia si-
sältävän sääntelyn yhteydessä, jos määräys-
tenantoon ei liity merkittävää harkintavallan 
käyttöä. Toisaalta määräysten kohdistuminen 
tietyn alan tehtäviä hoitavaan ammattiryh-
mään on vaikuttanut määräystenantovallan 
arviointiin. Maaseutuviraston määräystenan-
tovalta on esityksessä rajoitettu koskemaan 
tuen toimeenpanossa sovellettavia menettely-
jä siltä osin kuin niistä ei ole säädettävä lailla 
tai valtioneuvoston asetuksella. Määräyste-
nantovalta liittyy erityisesti Maaseutuviras-
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ton tehtäviin yhteisön osaksi rahoittamien tu-
kien maksajavirastona ja tukien toimeenpa-
nosta vastaavana keskushallinnon viranomai-
sena. Tukien maksutehtäviin liittyvä määrä-
ystenantovalta on välttämätön yhteisön lain-
säädännössä maksajavirastolle säädettyjen 
tehtävien ja vastuun hoitamiseksi. Maaseutu-
virasto antaisi tarkempia määräyksiä muun 
muassa tukien hakemisessa käytettävistä lo-
makkeista, hakemukseen liitettävistä asiakir-
joista sekä tukihakemuksen ja maksuhake-
muksen yhteydessä esitettävien selvitysten 
muodosta. Lomakkeiden sisältö, asiakirjojen 
luonne sekä selvitysten asiasisältö määräytyy 
pitkälti ehdotetun lain ja sen nojalla annetta-
vien valtioneuvoston asetusten perusteella. 
Osittain Maaseutuviraston määräykset koh-
distuisivat tukihakemuksia ja maksuhake-
muksia käsitteleviin paikallisiin toiminta-
ryhmiin.  

Esitykseen sisältyy tuen saajan tiedonanto-
velvollisuutta koskeva säännös, jonka mu-
kaan tuen saajan olisi viivytyksettä ilmoitet-
tava sellaisista asemaansa, toimintaansa tai 
tuettavaa toimenpidettä koskevista muutok-
sista, joilla voi olla vaikutusta tuen maksami-
sen edellytyksiin tai joka voi johtaa tuen ta-
kaisinperintään. Tuen saajan tietojenantovel-
vollisuus on näin ollen rajattu tuen maksami-
sen ja takaisinperinnän kannalta merkityksel-
lisiin seikkoihin. Ottaen huomioon lakiehdo-
tukseen sisältyvät tuen maksamisen ja ta-
kaisinperinnän edellytyksiä sekä näiden kan-
nalta merkityksellisiä tuen myöntämisen 
edellytyksiä ja tuen ehtoja koskevat varsin 
yksityiskohtaiset säännökset tuen saajan on 
mahdollista arvioida perustuslakivaliokunnan 
lausuntokäytännössä (PeVL 15/2002 vp.) 
edellytetyllä tavalla ilmoitusvelvollisuutensa 
laajuutta. 

Perustuslain 10 §:n 1 momentin mukaan 
henkilötietojen suojasta säädetään tarkemmin 
lailla. Perustuslakivaliokunta (PeVL 25/2005 
vp. ja PeVL 30/2005 vp.) on pitänyt tässä yh-
teydessä tärkeänä, että henkilötietoja sisältä-
vien rekisterien osalta säädetään rekisterin 
tietosisällöstä, niiden sallitusta käyttötarkoi-
tuksesta ja luovuttamisesta sekä tietojen säi-
lytysajasta sekä rekisteröidyn oikeusturvasta. 
Näiden seikkojen sääntelyn tulee olla lain ta-
solla kattavaa ja yksityiskohtaista. Esitykseen 
sisältyy ehdotus seurannan tietojärjestelmää 
koskevasta säännöksestä. Siinä säädettäisiin 

tietojärjestelmän käyttötarkoituksesta. Tieto-
järjestelmä koostuisi useammasta tarkoitusta 
varten perustettavasta rekisteristä. Rekisterit 
olisivat maaseutuelinkeinorekisteristä anne-
tussa laissa tarkoitettuja maaseutuelinkeino-
rekisterin osarekistereitä, jossa säädetään re-
kistereiden ylläpidosta ja käyttämisestä. Li-
säksi esityksessä ehdotetaan säädettäväksi 
paikallisten toimintaryhmien oikeudesta 
käyttää rekistereitä niille säädettyjen tehtävi-
en edellyttämässä laajuudessa. Käyttämisellä 
tarkoitetaan teknisen käyttöyhteyden avulla 
tapahtuvaa tietojen selaamista. Seurannan 
tietojärjestelmä sisältäisi henkilötietoja, jotka 
yksilöitäisiin ehdotetussa säännöksessä. La-
kiehdotukseen sisältyy myös säännökset tie-
tojen julkisuudesta, luovuttamisesta, rekiste-
röidyn tarkastusoikeudesta ja tietojen säily-
tysajasta sekä niiden korjaamisesta ja pois-
tamisesta.  

Esitykseen sisältyy säännös maa- ja metsä-
talousministeriön, Maaseutuviraston sekä 
työvoima- ja elinkeinokeskusten oikeudesta 
saada salassapitosäännösten estämättä muulta 
viranomaiselta tai julkista tehtävää hoitavalta 
taholta tukea koskevan asian käsittelemiseksi 
välttämättömät tiedot.  Tällaisia tietoja olisi-
vat esityksen mukaan hakijaa tai tuen saajaa, 
tämän taloudellista asemaa ja liike- tai am-
mattitoimintaa, julkisista varoista myönnet-
tyä rahoitusta tai muuta tuen kannalta merki-
tyksellistä olosuhdetta koskevat tiedot. Pe-
rustuslakivaliokunnan lausuntokäytännössä 
(PeVL 30/2005 vp. ja PeVL 37/2005 vp.) on 
katsottu, ettei edellä mainitun kaltainen sään-
nös ole perustuslain näkökulmasta ongelmal-
linen, jos tietojensaantioikeutta ei tarpeetto-
masti lavenneta, ja se rajataan koskemaan ai-
noastaan välttämättömiä tietoja. Vastaavasti 
lakiehdotuksessa säädettäisiin maa- ja metsä-
talousministeriön, Maaseutuviraston sekä 
työvoima- ja elinkeinokeskuksen oikeudesta 
salassapitosäännösten estämättä oikeus luo-
vuttaa muulle viranomaiselle tai julkista teh-
tävää hoitavalle taikka Euroopan yhteisön 
toimielimelle lakiehdotuksessa säädettyä teh-
tävää hoidettaessa saatuja, tuen saajaa koske-
via tietoja. Tietojenluovutusoikeus rajattai-
siin laissa säädetyn tarkastustehtävän hoita-
miseksi tarpeellisiin tietoihin tai sen valvo-
miseksi, että yhteisön lainsäädäntöä on nou-
datettu. Tietoja ei saisi kummassakaan edellä 
tarkoitetussa tapauksessa käyttää muuhun 
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kuin siihen tarkoitukseen, johon niitä on 
pyydetty. 

Perustuslain 124 §:ssä säädetään julkisen 
hallintotehtävän antamisesta muulle kuin vi-
ranomaiselle. Hallintotehtävä voidaan antaa 
muulle kuin viranomaiselle vain lailla tai lain 
nojalla, jos se on tarpeen tehtävän asianmu-
kaiseksi suorittamiseksi. Merkittävää julkisen 
vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä ei kuiten-
kaan voida antaa muulle kuin viranomaiselle. 
Lakiehdotukseen sisältyy säännöksiä, joissa 
on kyse edellä tarkoitetusta julkisen hallinto-
tehtävän antamisesta. Paikallisille toiminta-
ryhmille säädettäisiin eräitä tuen myöntämi-
seen ja maksamiseen liittyviä tehtäviä. Näi-
den osalta tehtävien siirtämisen edellytykse-
nä olevista hyvän hallinnon ja oikeusturvan 
takeista säädetään hallinnointilain 21 §:n 
2 momentissa, jonka mukaan paikallisen toi-
mintaryhmän toiminnassa sovelletaan hallin-
tomenettelyä ja viranomaisten toiminnan jul-
kisuutta koskevaa lainsäädäntöä. Lisäksi sää-
detään virkavastuuta koskevien säännösten 
soveltamisesta paikallisten toimintaryhmien 
toimintaan. Sanotun pykälän 1 momentissa 
säädetään paikallisen toimintaryhmän hyväk-
syntää koskevista edellytyksistä. Esityksessä 
ei ehdoteta paikallisille toimintaryhmille 
merkittävää julkisen vallan käyttöä sisältäviä 
tehtäviä. 

Lakiehdotukseen sisältyy säännös, jonka 
mukaan tarkastustehtävän asianmukaiseksi 
suorittamiseksi voitaisiin apuna käyttää ul-
kopuolista tilintarkastajaa tai tilintarkas-
tusyhteisöä. Ulkopuolisen tilintarkastajan tai 
tilintarkastusyhteisön rooli on tarkastustehtä-
vän suorittaminen viranomaiselle säädetyn 
tarkastusoikeuden rajoissa vastuun säilyessä 
viranomaisella.  Perustuslakivaliokunnan 
lausuntokäytännössä tätä ei ole pidetty on-
gelmallisena, jos laissa säädetään tilintarkas-
tajalle asetettavista kelpoisuusvaatimuksista 
sekä muista hyvän hallinnon ja oikeusturvan 
takeista. Lakiehdotukseen on tältä osin otettu 
säännökset tilintarkastajalle asetettavista kel-
poisuusvaatimuksista, hallintomenettelyä ja 
viranomaisten toiminnan julkisuutta koske-
van lainsäädännön soveltamisesta tarkastus-
tehtävää hoidettaessa sekä tarkastustehtävää 
hoitavan toimimisesta virkavastuulla. Esityk-
sessä säädetään myös viranomaisten tarkas-
tusoikeuden sisällöstä ja laajuudesta. Tarkas-
tusoikeus on rajattu koskemaan tuen myön-

tämiseen, maksamiseen ja käyttöön liittyvien 
edellytysten ja ehtojen noudattamisen val-
vontaa. Tarkastuskohteet rajattaisiin siten, et-
tä tarkastus voisi koskea valvontatehtävän 
edellyttämässä laajuudessa tuettavan toimen-
piteen ja tuen käytön kannalta merkitykselli-
siä rakennuksia, toimitiloja, olosuhteita, tie-
tojärjestelmiä ja asiakirjoja. Tarkastusta ei 
kuitenkaan saisi suorittaa kotirauhan piiriin 
kuuluvissa tiloissa (PeVL 48/2001 vp.).  

Lakiehdotuksessa säädettäisiin työvoima- 
ja elinkeinokeskuksen oikeudesta asettaa tu-
en hankkeen toteuttamisen tueksi ohjausryh-
mä. Asettaminen tapahtuu tuen myöntämistä 
koskevan päätöksen yhteydessä. Ohjausryh-
män toiminta ei ole varsinaista hallintome-
nettelyä, vaan kysymys on asiantuntijaryh-
mästä, joka ohjaa tuen saajaa hankkeen sisäl-
töön liittyvissä kysymyksissä ja seuraa hank-
keen toteutumista. Koska ohjausryhmän aset-
tamisessa on kyse perustuslain 124 §:ssä tar-
koitetusta julkisen hallintotehtävän antami-
sesta muulle kuin viranomaiselle, lakiehdo-
tuksessa säädettäisiin ohjausryhmän toimin-
taan sovellettavista hallintomenettelyä ja vi-
ranomaisten toimintaa koskevista säädöksistä 
sekä ohjausryhmän jäsenten toimimisesta 
virkavastuulla.   

Lakiehdotukseen sisältyy valituskieltoa 
koskeva säännös. Säännös on merkitykselli-
nen perustuslain 21 §:n 1 momentin näkö-
kulmasta. Sanotun säännöksen mukaan jo-
kaisella on oikeus saada oikeuksiaan ja vel-
vollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistui-
men tai muun riippumattoman lainkäyttöeli-
men käsiteltäväksi. Perustuslakivaliokunta on 
valituskieltoa koskevissa kannanotoissaan 
kiinnittänyt huomiota siihen, että päätöksen 
lainmukaisuutta voidaan käsitellä toisen lo-
pullista asiaratkaisua koskevan valituksen 
yhteydessä (PeVL 52/2005 vp.). Lakiehdo-
tuksessa tarkoitetun luvan epääminen tai 
määräajan pidentämistä koskeva päätös ei ole 
lopullinen tuen saajan oikeutta ja velvolli-
suutta koskeva asiaratkaisu, jonka vaikutuk-
set toteutuvat välittömästi. Jos luovutukseen 
ryhdytään kielteisestä lupapäätöksestä huo-
limatta tai määräaikaa ei pidennetä, päätök-
sen vaikutukset toteutuvat tuen maksamisen 
keskeyttämistä tai takaisinperintää koskevan 
päätöksen yhteydessä. Näitä päätöksiä kos-
kevasta valitusoikeudesta säädettäisiin la-
kiehdotuksen 57 §:ssä. 
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Maaseudun kehittämiseen myönnettäviä 
tukia koskevaan lakiehdotukseen sisältyy 
voimaantulosäännös, jonka mukaan laki tuli-
si sen 54 §:ää lukuun ottamatta voimaan val-
tioneuvoston asetuksella erikseen säädettä-
vänä ajankohtana. Tämä on perustuslain 
79 §:n 3 momentin kannalta poikkeukselli-
nen menettely, joka vaatii tuekseen erityisiä 
syitä. Erityisenä syynä on perustuslakivalio-
kunnan lausuntokäytännössä pidetty lain 
voimaantulon sidonnaisuutta Euroopan yh-
teisön lainsäädännön voimaantuloon (PeVL 
18/2006 vp.).  Lakiehdotukseen sisältyvien 
tukien hyväksyttävyys yhteisön lainsäädän-
nön näkökulmasta on riippuvainen toisaalta 
komission ohjelmaa koskevasta hyväksymis-
päätöksestä ja toisaalta tulevalla ohjelmakau-
della 2007—2013 sovellettavista valtiontu-

kisäännöistä, joiden valmistelu on yhteisössä 
kesken.  

Maaseudun kehittämiseen liittyvien ohjel-
mien hallinnoinnista annetun lain muuttamis-
ta koskevaan lakiehdotukseen ei sisälly pe-
rustuslain kannalta merkityksellisiä muutok-
sia. Sen sijaan maaseudun kehittämiseen 
myönnettäviä tukia koskevan lakiehdotuksen 
osalta esitykseen sisältyy useita perustuslain 
tulkinnan kannalta merkityksellisiä säännök-
siä. Tästä syystä katsotaan, että säätämisjär-
jestyksestä tulisi saada eduskunnan perustus-
lakivaliokunnan lausunto.  

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-

kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo-
tukset: 
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Lakiehdotukset 

1. 

 
 
 

Laki 

maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

 
 

1 luku 

Yleiset säännökset 

1 § 

Lain tavoitteet 

Tämän lain tavoitteena on maaseudun elin-
keinotoiminnan monipuolistaminen, maaseu-
dun yritysten toimintaedellytysten ja kilpai-
lukyvyn kehittäminen, maataloustuotteiden 
kilpailukyvyn edistäminen sekä maaseudun 
asukkaiden elämänlaadun parantaminen kes-
tävän kehityksen periaatteita noudattaen. 
 
 

2 § 

Soveltamisala 

Tätä lakia sovelletaan maaseudun kehittä-
miseen myönnettäviin tukiin, jotka rahoite-
taan Euroopan yhteisön ja vastaavista kansal-
lisista varoista tai kokonaan kansallisista va-
roista. 

Tätä lakia ei kuitenkaan sovelleta sellaiseen 
tukeen tai korvaukseen, joka myönnetään 
maataloutta harjoittavalle maatalouden tuo-
tantotoimintaan, toiminnasta luopumiseen tai 
maatalouden rakenteen parantamiseen, eikä 
Euroopan yhteisön rakennerahastojen tai Eu-
roopan kalatalousrahaston varoista rahoitet-
tavaan tukeen. Lakia ei myöskään sovelleta 
sellaisiin valtakunnallisiin maaseudun tutki-
mus- ja kehittämishankkeisiin, jotka rahoite-
taan kokonaan kansallisista varoista ja jotka 

eivät perustu ohjelmaan. 
Maaseudun luonnonvarojen kestävän käy-

tön edistämiseen, ympäristön tilan ja tuotan-
toeläinten hyvinvoinnin parantamiseen sekä 
epäsuotuisista luonnonolosuhteista maata-
loudelle aiheutuvien haittojen korvaamiseen 
myönnettävistä tuista on voimassa, mitä niis-
tä säädetään luonnonhaittakorvauksesta, 
maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä 
muista ympäristön ja maaseudun tilan paran-
tamiseen liittyvistä tuista annetussa laissa 
(  /  ). Metsätalousmaan kestävää käyttöä 
edistävistä tuista on voimassa, mitä kestävän 
metsätalouden rahoituksesta muualla laissa 
tai sen nojalla säädetään. Koltta-alueen pal-
velujen kehittämiseen myönnettävästä tuesta 
on voimassa, mitä siitä kolttalain (253/1995) 
13 §:ssä säädetään. 
 
 

3 § 

Suhde Euroopan yhteisön lainsäädäntöön 

Tätä lakia sovelletaan Euroopan yhteisön 
osaksi rahoittamien tukien myöntämiseen, 
maksamiseen, seurantaan, tarkastukseen ja 
takaisinperintään, jollei Euroopan yhteisön 
lainsäädännöstä muuta johdu. 
 
 

4 § 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
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1) maataloudella peltoviljelyä, karjatalout-
ta tai muuta tuotantoeläinten pitoa, kasvihuo-
netuotantoa, puutarha- ja taimitarhaviljelyä, 
turkistarhausta, hevostaloutta, porotaloutta, 
mehiläistaloutta, ammattimaista metsästystä, 
marjastusta tai sienestystä taikka muuta Eu-
roopan yhteisön perustamissopimuksen liit-
teessä I tarkoitettujen tuotteiden tuotantotoi-
mintaa;  

2) maatilalla viljelijän johtamaa yhden tai 
useamman kiinteistön tai kiinteistön osan tai 
tuotantorakennuksen ja sen maapohjan muo-
dostamaa, maatalouden harjoittamiseen käy-
tettävää toiminnallisesti ja taloudellisesti it-
senäistä tuotantoyksikköä, jota hallitaan yh-
tenä kokonaisuutena omistuksen tai vuokra-
uksen perusteella; 

3) yrityksellä luonnollista henkilöä tai yh-
teisöä, joka elinkeinonaan harjoittaa tai ryh-
tyy harjoittamaan taloudellista toimintaa; yri-
tyksenä ei kuitenkaan pidetä julkista yritystä, 
jossa valtio, kunta tai muu julkisoikeudelli-
nen yhteisö käyttää suoraan tai välillisesti 
määräysvaltaa; 

4) maataloustuotteella Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen liitteessä I tarkoitettua 
tuotetta kalastustuotteita lukuun ottamatta; 

5) maataloustuotteen ensiasteen jalostuk-
sella ja markkinoinnilla maataloustuotteiden 
sellaista lajittelua, pakkaamista, säilyttämistä, 
jalostamista tai muuta käsittelyä, jonka jäl-
keen tuote on edelleen maataloustuote; 

6) kyläyhteisöllä rajatun maantieteellisen 
alueen asukkaista koostuvaa yhteisöä, joka 
on sijaintinsa ja toimintansa perusteella 
muodostunut omaksi kokonaisuudekseen; 

7) hankkeella suunnitelmaan perustuvaa, 
kestoltaan rajattua toimintaa, jonka tarkoi-
tuksena ei ole tuottaa välitöntä taloudellista 
etua tuen saajalle; 

8) tuettavalla toimenpiteellä yritystoimin-
nan aloittamiseen, laajentamiseen tai kehit-
tämiseen liittyvää toimintaa tai hanketta, jo-
hon tukea on haettu tai johon tuki on myön-
netty; 

9) investoinnilla rakennuksen tai rakenteen 
rakentamista, laajentamista, korjaamista ja 
hankkimista sekä muuta aineellisen tai ai-
neettoman käyttöomaisuuden hankkimista;  

10) valtion rahoituksella maa- ja metsäta-
lousministeriön hallinnonalalle maaseudun 
kehittämiseen valtion talousarviossa osoitet-
tuja varoja ja maatilatalouden kehittämisra-

haston käyttösuunnitelmassa osoitettuja varo-
ja; 

11) muulla julkisella rahoituksella kunnan 
viranomaisen, muiden julkisoikeudellisten 
yhteisöjen ja julkisten yritysten rahoitusta; 

12) yhteisön rahoituksella Euroopan yhtei-
sön maaseudun kehittämisen maatalousrahas-
ton varoja tai muuta Euroopan yhteisön tässä 
laissa säädettyihin tukiin varaamaa rahoitus-
ta;  

13) julkisella rahoituksella valtion rahoi-
tusta ja muuta julkista rahoitusta sekä yhtei-
sön rahoitusta, jos tuki rahoitetaan osaksi Eu-
roopan yhteisön varoista; 

14) yksityisellä rahoituksella luonnollisen 
henkilön tai yksityisoikeudellisen yhteisön 
rahoitusta tai muuta suoritusta, jonka arvo on 
rahana määriteltävissä;  

15) kokonaisrahoituksella julkista ja yksi-
tyistä rahoitusta;  

16) tuella valtion rahoitusta tai valtion ja 
yhteisön rahoitusta, joka myönnetään avus-
tuksena;  

17) vähämerkityksisellä tuella Euroopan 
yhteisön perustamissopimuksen 92 ja 93 ar-
tiklan soveltamisesta annetun tiettyihin valti-
on monialaisen tuen muotoihin annetun neu-
voston asetuksen (EY) N:o 994/98 2 artiklan 
mukaisesti perustamissopimuksen 88 artik-
lassa määrätystä ilmoitusvelvollisuudesta va-
pautettua tukea;  

18) hallinnointilailla maaseudun kehittä-
miseen liittyvien ohjelmien hallinnoinnista 
annettua lakia (532/2006); 

19) ohjelmalla hallinnointilain 7 §:n mu-
kaisesti hyväksyttyä, Euroopan yhteisön ja 
kansallisista varoista tai kokonaan kansalli-
sista varoista rahoitettua ohjelmaa; 

20) paikallisella toimintaryhmällä hallin-
nointilain 21 §:ssä tarkoitettua maa- ja metsä-
talousministeriön hyväksymää paikallista 
toimintaryhmää; 

21) paikallisella suunnitelmalla paikallisen 
toimintaryhmän alueella toteutettavaa hallin-
nointilain 6 §:ssä tarkoitettua paikallista 
maaseudun kehittämissuunnitelmaa; ja 

22) paikallisen toimintaryhmän rahoitus-
kiintiöllä rahoitusta, jonka maa- ja metsäta-
lousministeriö on osoittanut paikallisen toi-
mintaryhmän hallinnointilain 6 §:ssä tarkoi-
tetun suunnitelman toimeenpanoon.  
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2 luku 

Tuen myöntämisen yleiset edellytykset  

5 § 

Tuen saajaa koskevat edellytykset  

Tuen saaja voi olla julkisoikeudellinen tai 
yksityisoikeudellinen oikeushenkilö taikka 
luonnollinen henkilö.  

Luonnollisen henkilön on oltava 18 vuotta 
täyttänyt mutta alle 63-vuotias. Tuen saajan 
ikää koskevan vaatimuksen on täytyttävä tu-
kihakemuksen vireille tulon hetkellä. 
 

6 § 

Tuettava toiminta 

Tukea voidaan myöntää, siten kuin jäljem-
pänä tässä laissa säädetään: 

1) maatilan toiminnan laajentamiseen maa-
talouden ulkopuolelle;  

2) yrityksen toiminnan aloittamiseen tai 
laajentamiseen; 

3) yrityksen tuottavuuden ja tuotteiden laa-
dun parantamiseen sekä toiminnan kansain-
välistämiseen;  

4) yrityksen toimintaedellytyksiä ja kilpai-
lukykyä tukevien asiantuntijapalveluiden ja 
koulutuksen hankkimiseen sekä yritysten vä-
lisen yhteistyön kehittämiseen; 

5) maaseudun kehittämistä palvelevan 
osaamisen kehittämiseen ja tiedonvälityksen 
järjestämiseen; 

6) kyläyhteisön asuinympäristön paranta-
miseen, sen asukkaiden yhteisen toiminnan ja 
viihtyvyyden edistämiseen sekä muuhun vas-
taavaan maaseudun ympäristöä ja asukkaiden 
yleistä hyvinvointia palvelevaan toimintaan; 
sekä 

7) maaseudun elinkeinotoiminnan edelly-
tysten, monipuolistamisen ja kilpailukyvyn 
yleiseen kehittämiseen. 
 

7 § 

Tuettavaa toimenpidettä koskevat edellytyk-
set 

Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että 
tuettava toimenpide kokonaisuutena tarkas-

tellen edistää yhtä tai useampaa 1 §:ssä sää-
dettyä tavoitetta. Jos tuki sisältyy hallinnoin-
tilain 7 §:ssä tarkoitettuun ohjelmaan, tuen 
tulee lisäksi edistää sille ohjelmassa määritel-
tyjä tavoitteita ja tuettava toimenpide on to-
teutettava ohjelman soveltamisalueella.  

Jos tuettava toimenpide edellyttää luvan 
hankkimista viranomaiselta, tuen myöntämi-
sen edellytyksenä on luvan esittäminen.   

Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että 
tukihakemus on tullut vireille ennen tuetta-
van toimenpiteen aloittamista. 

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-
kemmin luvan esittämisestä ja tuettavan toi-
menpiteen alkamisajankohdasta eri tukien 
osalta.  
 

8 § 

Tuettavan toimenpiteen hyväksyttävät kus-
tannukset 

Tukea voidaan myöntää tuettavasta toi-
menpiteestä aiheutuviin tarpeellisiin ja koh-
tuullisiin kustannuksiin, jotka ovat syntyneet 
tukihakemuksen vireille tulon jälkeen.  Jos 
kysymys on rakentamisen suunnittelusta ai-
heutuvista kustannuksista, tukea voidaan kui-
tenkin myöntää ennen tukihakemuksen vi-
reille tuloa syntyneisiin kustannuksiin. 
  

9 § 

Tuen siirtäminen toiselle tuettavan toimenpi-
teen toteuttamista varten 

Jollei jäljempänä toisin säädetä, tukea voi-
daan osaksi siirtää toiselle käytettäväksi tuet-
tavan toimenpiteen toteuttamista varten. Tu-
en myöntämisen edellytyksenä on tällöin, et-
tä tuen siirtäminen on tuettavan toimenpiteen 
toteuttamisen kannalta tarkoituksenmukaista 
ja toimenpiteen toteuttamiseen osallistuvat 
tahot täyttävät kyseisen tuen saajaa koskevat 
edellytykset. Lisäksi edellytyksenä on, että 
tuen saaja varmistaa muiden toimenpiteen to-
teuttamiseen osallistuvien kanssa laadittavin 
sopimuksin tuen myöntämiselle ja maksami-
selle asetettujen edellytysten täyttämisen se-
kä tuen ehtojen noudattamisen. Tuen saaja 
vastaa kuitenkin edellytysten täyttämisestä 
sekä ehtojen noudattamisesta suhteessa tuen 
myöntävään viranomaiseen. 
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10 § 

Tuen rahoitusta ja määrää koskevat edelly-
tykset 

Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että 
tarvittava rahoitus on osoitettu valtion talo-
usarviossa tai maatilatalouden kehittämisra-
haston käyttösuunnitelmassa.  

Tuki myönnetään tukitason mukaisena pro-
sentuaalisena osuutena tuettavan toimenpi-
teen hyväksyttävistä kustannuksista. Jos tuki 
ei kata kokonaan toimenpiteen hyväksyttäviä 
kustannuksia, hakijalta edellytetään selvitystä 
kustannusten kattamisesta muulla julkisella 
rahoituksella tai yksityisellä rahoituksella. 
Rahamääräisen suorituksen lisäksi yksityise-
nä rahoituksena voidaan hyväksyä vastik-
keetta tehty työ tai tuotantopanoksen luovu-
tus.  

Tukea ei voida myöntää siltä osin kuin jul-
kisen rahoituksen osuus tuettavan toimenpi-
teen hyväksyttävistä kustannuksista ylittää 
Euroopan yhteisön lainsäädännössä säädetyn 
julkisen rahoituksen enimmäismäärän, ja jos 
kysymys on ohjelmaan perustuvasta tuesta, 
ohjelmassa määritellyn julkisen rahoituksen 
enimmäismäärän.  

Valtioneuvoston asetuksella säädetään eri 
tukien tasosta ja enimmäismäärästä Euroopan 
yhteisön lainsäädännön asettamissa rajoissa. 
Lisäksi valtioneuvoston asetuksella sääde-
tään vastikkeetta tehdyn työn tai tuotanto-
panoksen luovutuksen käyttämisestä yksityi-
senä rahoituksena. 
 
 

3 luku 

Yritystuet  

11 § 

Yritystuen saajaa koskevat edellytykset  

Yritystukea voidaan myöntää: 
1) yritykselle, joka osallistuu maatilalla 

maatalouden harjoittamiseen (maatalousyri-
tys); 

2) yritykselle, joka työllistää vähemmän 
kuin 10 työntekijää ja jonka vuosiliikevaihto 
tai taseen loppusumma on enintään 2 miljoo-
naa euroa (mikroyritys); ja  

3) yritykselle, joka työllistää vähemmän 
kuin 250 työntekijää ja jonka vuosiliikevaih-
to on enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen 
loppusumma on enintään 43 miljoonaa euroa 
(pk-yritys). 

Yritystukea voidaan myöntää yritykselle, 
jolla on toimipaikka Suomessa, ja jos kysy-
mys on ohjelmaan perustuvasta tuesta, oh-
jelman soveltamisalueella. Yhteisömuotoisen 
yrityksen kotipaikan tulee sijaita Euroopan 
yhteisön alueella.  

Yritystukea voidaan myöntää yritykselle, 
jolla on edellytykset jatkuvaan kannattavaan 
toimintaan ja jolla on tuen kohteena olevaa 
yritystoimintaa koskeva riittävä ammattitaito. 
Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että 
yritys esittää selvitykset taloudellisesta ase-
mastaan sekä riittävästä ammattitaidosta.   

Myönnettäessä yritystukea yhteisömuotoi-
selle maatalousyritykselle tai mikroyrityksel-
le tuen myöntämisen edellytyksenä on, että 
määräysvalta yhteisössä on yhdellä tai use-
ammalla luonnollisella henkilöllä, joka täyt-
tää tuen saajan ikää ja ammattitaitoa sekä 
maatalousyrityksen osalta maatalouden har-
joittamista koskevat edellytykset.  

Tarkemmat säännökset yrityksen kokoa, 
riittävää ammattitaitoa, taloudellista asemaa 
ja määräysvaltaa arvioitaessa käytettävistä 
perusteista annetaan valtioneuvoston asetuk-
sella. 
 

12 § 

Yritystoiminnan käynnistystuki 

Yritystoiminnan käynnistystukea voidaan 
myöntää maatalousyritykselle toiminnan laa-
jentamiseen maatalouden ulkopuolelle ja 
mikroyritykselle toiminnan aloittamiseen.  

Käynnistystukea voidaan myöntää enintään 
kahta henkilötyövuotta vastaavasta työnteki-
jöiden palkkauksesta aiheutuviin kustannuk-
siin. Tukea ei kuitenkaan myönnetä hakijan 
palkkauksesta aiheutuviin kustannuksiin.  

Käynnistystukea voidaan myöntää enintään 
kahdeksi vuodeksi. Tukea ei saa 9 §:ssä tar-
koitetulla tavalla siirtää.  

Tarkemmat  säännökset käynnistystuella 
tuettavasta toiminnasta, tuen kestosta ja hy-
väksyttävistä kustannuksista annetaan valtio-
neuvoston asetuksella.    
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13 § 

Yrityksen investointituki 

Yrityksen investointitukea voidaan myön-
tää: 

1) maatalousyritykselle toiminnan laajen-
tamiseen maatalouden ulkopuolelle; 

2) mikroyritykselle 6 §:n 2 ja 3 kohdassa 
tarkoitettuun toimintaan; ja 

3) pk-yritykselle maataloustuotteen ensias-
teen jalostuksen ja markkinoinnin yritystoi-
minnan tuottavuuden lisäämiseen, tuotteiden 
laadun parantamiseen sekä toiminnan kan-
sainvälistämiseen. 

Yrityksen investointitukea voidaan myön-
tää rakennuksen suunnittelemisesta, raken-
tamisesta, laajentamisesta, korjaamisesta ja 
hankkimisesta sekä aineettomien oikeuksien, 
koneiden ja laitteiden hankkimisesta aiheutu-
viin kustannuksiin. Tukea voidaan myöntää 
rakennuksen hankinnan yhteydessä maapoh-
jan hankkimisesta aiheutuviin kustannuksiin. 

Investointituen myöntämisen edellytyksenä 
on, että tuettavan yritystoiminnan tuotteelle 
on olemassa markkinat. Tukea ei saa 9 §:ssä 
tarkoitetulla tavalla siirtää. 

Tarkemmat säännökset yrityksen investoin-
tituella tuettavasta toiminnasta, myöntämisen 
edellytyksistä ja hyväksyttävistä kustannuk-
sista annetaan valtioneuvoston asetuksella.    
 
 

14 § 

Yrityksen kehittämistuki 

Yrityksen kehittämistukea voidaan myön-
tää: 

1) maatalousyritykselle toiminnan laajen-
tamiseen maatalouden ulkopuolelle; 

2) mikroyritykselle 6 §:n 2—4 kohdassa 
tarkoitettuun toimintaan; ja 

3) pk-yritykselle maataloustuotteen ensias-
teen jalostuksen ja markkinoinnin yritystoi-
minnan tuottavuuden lisäämiseen, tuotteiden 
laadun parantamiseen sekä toiminnan kan-
sainvälistämiseen.  

Yrityksen kehittämistukea voidaan myön-
tää kehittämistyöstä ja sen suunnittelusta ai-
heutuviin kustannuksiin. Tukea ei myönnetä 
tuotantotoiminnassa käytettäviin investoin-
teihin.   

Tarkemmat säännökset kehittämistuella tu-
ettavasta toiminnasta ja hyväksyttävistä kus-
tannuksista annetaan valtioneuvoston asetuk-
sella. 
 

15 § 

Yritystuen myöntämisen edellytykset ja rajoi-
tukset 

Yritystuen myöntämisen edellytyksenä on, 
että tuen ei arvioida aiheuttavan muita kuin 
vähäisiä kilpailua ja markkinoiden toimintaa 
vääristäviä vaikutuksia. 

Yritystuen myöntämisen edellytyksenä on, 
että tuki on tuen kohteena olevan yritystoi-
minnan kannalta tarpeellinen. Edellytyksenä 
on lisäksi, että hakija esittää tuettavaa toi-
menpidettä koskevan suunnitelman. Suunni-
telmaan on sisällytettävä tavoitteet, niiden 
saavuttamiseksi tarvittavat toimet sekä toteu-
tusaikaa, toiminnan kannattavuutta, koko-
naiskustannuksia ja kokonaisrahoitusta kos-
kevat arviot. 

Yritystukea ei myönnetä, jos hakemuksen 
perusteella käynnistystuen tai investointituen 
määrä olisi enintään 1 000 euroa ja kehittä-
mistuen määrä enintään 500 euroa. 

Tuettavaa toimenpidettä koskevan suunni-
telman sisällöstä säädetään tarkemmin val-
tioneuvoston asetuksella. 
 
 

16 § 

Valtiontukisääntöjen soveltaminen 

Yritystukea myönnettäessä sovelletaan, mi-
tä Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 
87 artiklassa tarkoitetun valtiontuen myön-
tämisen edellytyksistä ja rajoituksista Euroo-
pan yhteisön asetuksissa tai valtiontuen hy-
väksymistä koskevassa Euroopan yhteisöjen 
komission päätöksessä säädetään. 

Jos yritystuki myönnetään vähämerkityksi-
senä tukena, tuen myöntämisen edellytykse-
nä on, että hakija antaa tuen myöntävälle vi-
ranomaiselle selvityksen hakijalle jo myön-
netystä ja maksetusta vähämerkityksisestä 
tuesta ja että sanotun tuen määrä ei ylitä Eu-
roopan yhteisön lainsäädännössä säädettyä 
vähämerkityksisen tuen enimmäismäärää. Jos 
yritystukea siirretään 9 §:ssä tarkoitetulla ta-
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valla, on tuen myöntämisen edellytyksenä, 
että vastaava selvitys annetaan jokaisen tuet-
tavan toimenpiteen toteuttamiseen osallistu-
van yrityksen osalta, eikä tuen määrä ylitä 
minkään osallistuvan yrityksen osalta vähä-
merkityksisen tuen enimmäismäärää.  

Valtiontukea koskevan Euroopan yhteisön 
lainsäädännön soveltamisesta tässä luvussa 
tarkoitettuun yritystukeen ja vähämerkityksi-
sen tuen myöntämisen edellytyksistä sääde-
tään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. 
 
 

4 luku 

Hanketuet 

17 § 

Kehittämishanke 

Kehittämishanketukea voidaan myöntää 
julkisoikeudelliselle tai yksityisoikeudellisel-
le yhteisölle taikka säätiölle 6 §:n 6 ja 7 koh-
dassa tarkoitettuun toimintaan. Tukea ei kui-
tenkaan myönnetä yritykselle eikä sellaiseen 
toimenpiteeseen, jonka seurauksena tuki 
muodostuisi Euroopan yhteisön perustamis-
sopimuksen 87 artiklassa tarkoitetuksi valti-
ontueksi. 

Kehittämishanketukea voidaan myöntää 
kehittämistyöstä ja sen suunnittelusta aiheu-
tuviin kustannuksiin. Tukea ei myönnetä in-
vestoinnista aiheutuviin kustannuksiin. 

Tarkemmat säännökset kehittämishanke-
tuella tuettavasta toiminnasta, myöntämisen 
edellytyksistä ja hyväksyttävistä kustannuk-
sista annetaan valtioneuvoston asetuksella. 
 
 

18 § 

Koulutushanke 

Koulutushanketukea voidaan myöntää jul-
kisoikeudelliselle tai yksityisoikeudelliselle 
yhteisölle taikka säätiölle 6 §:n 5 kohdassa 
tarkoitettuun toimintaan. Tukea ei kuitenkaan 
myönnetä tutkintoon johtavan ammatillisen 
koulutuksen järjestämiseen.  

Jos koulutushanketukea myönnetään sellai-
sen koulutuksen järjestämiseen, jonka joh-
dosta tuki muodostuu Euroopan yhteisön pe-

rustamissopimuksen 87 artiklassa tarkoite-
tuksi valtiontueksi, on tukea myönnettäessä 
voimassa, mitä 16 §:ssä valtiontuen myöntä-
misen edellytyksistä ja rajoituksista sääde-
tään. 

Koulutushanketukea voidaan myöntää kou-
lutuksen ja tiedonvälityksen suunnittelusta 
sekä järjestämisestä aiheutuviin kustannuk-
siin. Tukea ei myönnetä investoinnista aiheu-
tuviin kustannuksiin.  

Tarkemmat säännökset koulutushanketuel-
la tuettavasta toiminnasta, myöntämisen 
edellytyksistä ja hyväksyttävistä kustannuk-
sista annetaan valtioneuvoston asetuksella. 
 
 

19 § 

Yleishyödyllinen investointihanke 

Investointihanketukea voidaan myöntää 
julkisoikeudelliselle tai yksityisoikeudellisel-
le yhteisölle taikka säätiölle 6 §:n 6 kohdassa 
tarkoitettuun toimintaan. Tukea ei kuitenkaan 
myönnetä yritykselle eikä sellaiseen toimen-
piteeseen, jonka seurauksena tuki muodostui-
si Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 
87 artiklassa tarkoitetuksi valtiontueksi. 

Investointihanketukea voidaan myöntää ra-
kennuksen tai rakenteen suunnittelemisesta, 
rakentamisesta, korjaamisesta, laajentamises-
ta ja hankkimisesta sekä aineettomien oike-
uksien, koneiden ja laitteiden hankkimisesta 
aiheutuviin kustannuksiin. Tukea voidaan 
myöntää rakennuksen hankinnan yhteydessä 
maapohjan hankkimisesta aiheutuviin kus-
tannuksiin. 

Tarkemmat säännökset investointihanke-
tuella tuettavasta toiminnasta, myöntämisen 
edellytyksistä ja hyväksyttävistä kustannuk-
sista annetaan valtioneuvoston asetuksella. 
 
 

20 § 

Koordinointihanke 

Tukea koordinointihankkeeseen voidaan 
myöntää paikalliselle toimintaryhmälle 6 §:n 
6 kohdassa tarkoitettuun toimintaan. Tuen 
myöntämisen edellytyksenä on, että paikalli-
nen toimintaryhmä kokoaa avoimen valinta-
menettelyn kautta yhteen alueellaan toteutet-
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tavia, 17 ja 19 §:ssä tarkoitettuja yleishyödyl-
lisiä kehittämis- ja investointihankkeita sekä 
sovittaa yhteen niiden toteuttamisen. Sen es-
tämättä, mitä 9 §:ssä tuen siirtämisen edelly-
tyksistä säädetään, tukea koordinointihank-
keeseen voidaan siirtää luonnolliselle henki-
lölle tai yksityisoikeudelliselle yhteisölle. 
Tukea ei kuitenkaan saa siirtää yritykselle. 

Koordinointihanketukea voidaan myöntää 
1 momentissa tarkoitettujen hankkeiden ko-
koamisesta ja toteuttamisesta sekä yhteis-
työstä ja kokemusten vaihdosta aiheutuviin 
kustannuksiin.  

Tarkemmat säännökset koordinointihanke-
tuella tuettavasta toiminnasta, myöntämisen 
edellytyksistä ja hyväksyttävistä kustannuk-
sista annetaan valtioneuvoston asetuksella. 
 
 
 

21 § 

Hanketuen myöntämisen edellytykset ja ra-
joitukset 

Hanketuen myöntämisen edellytyksenä on, 
että tuettava toimenpide olennaisesti liittyy 
hakijan tehtäviin tai toiminta-ajatukseen ja 
että hakijalla on riittävät taloudelliset ja hal-
linnolliset edellytykset sen toteuttamiseen.  

Hanketukea voidaan myöntää toimenpitee-
seen, joka on järjestetty hakijan tavanomai-
sesta toiminnasta erillisen hankkeen muotoon 
ja jonka kesto on enintään kolme vuotta tai 
erityisestä syystä enintään viisi vuotta. Tuen 
myöntämisen edellytyksenä on, että hakija 
esittää hankesuunnitelman, johon sisältyvät 
hankkeen tavoitteet ja niiden toteuttamiseksi 
tarvittavat toimet sekä hankkeen toteuttamis-
aikaa, kokonaiskustannuksia ja kokonaisra-
hoitusta koskevat arviot. 

Hanketuen myöntämisen edellytyksenä on, 
että hankkeen tulokset ovat yleisesti hyödyn-
nettävissä.  

Hanketukea ei myönnetä, jos hakemuksen 
perusteella tuen määrä olisi enintään 5 000 
euroa. 

Hankesuunnitelman sisällöstä sekä 2 ja 
3 momentissa säädettyjen edellytysten arvi-
oinnissa käytettävistä perusteista eri tukien 
osalta säädetään tarkemmin valtioneuvoston 
asetuksella. 

 

22 § 

Ohjausryhmä 

Hankkeen toteuttamisen tueksi voidaan 
asettaa ohjausryhmä, jos tämä on perusteltua 
hankkeen laajuus ja vaikutukset huomioon 
ottaen. Ohjausryhmän asettamisesta päättää 
tuen myöntävä viranomainen. Ohjausryh-
mässä ovat edustettuina tuen myöntävän vi-
ranomaisen lisäksi muut hankkeen rahoituk-
seen osallistuneet tahot sekä hankkeen laa-
juuden kannalta riittävä määrä asiantuntijoi-
ta. Ohjausryhmän jäsenet nimeää tuen myön-
täneen viranomaisen edustajaa lukuun otta-
matta tuen saaja.  

Ohjausryhmän tehtävänä on ohjata tuen 
saajaa hankkeen sisältöön liittyvissä kysy-
myksissä ja seurata hankkeen toteutumista. 
Vastuu hankkeen toteuttamisesta on kuiten-
kin tuen saajalla. Ohjausryhmä ei osallistu 
tuen saajan asemaa tai hankkeen rahoitusta 
koskevaan päätöksentekoon. Ohjausryhmän 
toiminnassa sovelletaan hallintolakia 
(434/2003), kielilakia (423/2003), saamen 
kielilakia (1086/2003) sekä viranomaisten 
toiminnan julkisuudesta annettua lakia 
(621/1999). Ohjausryhmän jäseneen sovelle-
taan rikosoikeudellista virkavastuuta koske-
via säännöksiä. Ohjausryhmälle säädettyjä 
tehtäviä hoidettaessa aiheutettuun vahinkoon 
sovelletaan, mitä vahingonkorvauslaissa 
(412/1974) säädetään. 

Tarkemmat säännökset ohjausryhmän aset-
tamisesta ja siinä noudatettavasta menettelys-
tä sekä ohjausryhmän tehtävistä annetaan 
valtioneuvoston asetuksella. 
 
 

5 luku 

Tuen ehdot  

23 § 

Toimenpiteen suoritusaika yritystuissa 

Yritystuella tuettava toimenpide on koko-
naisuudessaan toteutettava kahden vuoden 
kuluessa tuen myöntämisestä. Investointituel-
la tai käynnistystuella tuettavalle toimenpi-
teelle voidaan kuitenkin asettaa lyhyempi 
määräaika, jos tämä on investoinnin toteutus-
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tavan tai yritystoiminnan luonteen kannalta 
perusteltua. Jos käynnistystukea haetaan in-
vestointituen yhteydessä, lasketaan määräai-
ka investoinnin valmistumisesta tai toteutu-
misesta.  

Työvoima- ja elinkeinokeskus voi pidentää 
1 momentissa tarkoitettua määräaikaa hake-
muksesta, joka on tehty ennen määräajan 
päättymistä. Määräajan pidentämiselle tulee 
olla hyväksyttävä syy. Määräaikaa voidaan 
pidentää kahdesti enintään vuodeksi kerral-
laan. 

Tarkemmat säännökset investointituella tai 
käynnistystuella tuettavan toimenpiteen to-
teuttamiselle asetettavasta määräajasta anne-
taan valtioneuvoston asetuksella. 
 
 
 

24 § 

Tuen käyttöä koskevat ehdot 

Tuen käyttämisestä tavaroiden ja palvelui-
den hankintaan sekä urakalla teettämiseen on 
voimassa, mitä julkisista hankinnoista anne-
tussa laissa (  /  ) säädetään.  Tuen saajan on 
esitettävä selvitys hankinnan toteuttamisesta 
mainitussa laissa edellytetyllä tavalla. 

Tuetun investoinnin kohdetta ei saa pysy-
västi tai merkittävässä määrin käyttää muu-
hun kuin tuen kohteena olevaan yritystoimin-
taan tai kehittämistyöhön eikä luovuttaa toi-
selle ennen kuin viisi vuotta on kulunut tuen 
viimeisen erän maksamisesta. Tuen myöntä-
vä viranomainen voi ennen luovutusta teh-
dystä hakemuksesta myöntää luvan luovu-
tukseen, jos luovutuksen saaja täyttää tuen 
myöntämisen edellytykset ja jos tuen kohtee-
na olevan yritystoiminnan tai kehittämistyön 
luonne ei olennaisesti muutu.  

Tuen kohteena olevaa yritystoimintaa ei 
saa luovuttaa toiselle, lopettaa eikä olennai-
sesti supistaa ennen kuin viisi vuotta on ku-
lunut tuen viimeisen erän maksamisesta.  

Edellä 2 ja 3 momentissa tarkoitettuna luo-
vutuksena ei pidetä tuetun investoinnin koh-
teen tai tuen kohteena olevan yritystoiminnan 
siirtymistä perintönä tai sukupolvenvaihdok-
sen kautta. 
 
 
 

25 § 

Kirjanpitovelvollisuus 

Tuen saajan on pidettävä tuettavasta toi-
menpiteestä kirjaa. Kirjanpito on järjestettävä 
osaksi tuen saajan kirjanpitolain (1336/1997) 
mukaista kirjanpitoa siten, että tuettavan toi-
menpiteen kirjanpito voidaan vaikeudetta 
tunnistaa ja erottaa muusta kirjanpidosta.  

Jos tuen saaja on henkilö, jota verotetaan 
maatilatalouden tuloverolain (543/1967) mu-
kaisesti, pidetään tuettavan toimenpiteen riit-
tävänä kirjanpitona, mitä tuen saajan muulta 
tilinpidolta verotuksen toimittamiseksi edel-
lytetään. Tällöin tilinpito on järjestettävä si-
ten, että tuettavan toimenpiteen kustannukset 
voidaan vaikeudetta tunnistaa ja erottaa 
muusta tilinpidosta. 

Jos tuen saaja ei muutoin ole toiminnastaan 
kirjanpitovelvollinen, on tuettavaa toimenpi-
dettä koskeva kirjanpito järjestettävä noudat-
taen soveltuvin osin, mitä kirjanpitolaissa 
säädetään.   

Tuen saajan on säilytettävä tuettavaa toi-
menpidettä koskeva kirjanpitoaineisto siten 
kuin kirjanpitolain 2 luvun 9 ja 10 §:ssä sää-
detään. Jos kysymys on Euroopan yhteisön 
osaksi rahoittamaan ohjelmaan sisältyvästä 
tuesta, kirjanpitoon liittyvä aineisto on säily-
tettävä vähintään kolme vuotta siitä, kun Eu-
roopan yhteisöjen komissio suorittaa ohjel-
man viimeisen yhteisön rahoitusosuuden 
maksun.   
 

26 § 

Tiedonanto- ja avustamisvelvollisuus 

Tuen saaja on velvollinen antamaan tuen 
myöntävälle viranomaiselle tuettavaa toi-
menpidettä, sen edistymistä sekä tuen käyttöä 
koskevat oikeat ja riittävät tiedot.  

Tuen saajan on viivytyksettä ilmoitettava 
sellaisista asemaansa, toimintaansa tai tuetta-
vaa toimenpidettä koskevista muutoksista, 
joilla voi olla vaikutusta tuen maksamisen 
edellytyksiin tai joka voi johtaa tuen ta-
kaisinperintään.  

Tuen saaja on velvollinen avustamaan 
43 §:ssä tarkoitetun tarkastuksen suorittajaa 
antamalla korvauksetta tarkastustehtävän 
suorittamiseksi välttämättömät tiedot ja tar-
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kastuksen kohdetta koskevat selvitykset sekä 
tarvittaessa esittelemällä tuen kohdetta. 
 

6 luku 

Tuen hakeminen ja myöntäminen  

27 § 

Hakumahdollisuudesta tiedottaminen 

Työvoima- ja elinkeinokeskuksen tulee tar-
koituksenmukaisessa laajuudessa tiedottaa 
myöntämänsä tuen hakumahdollisuudesta, 
hakemisessa noudatettavasta menettelystä 
sekä tuen myöntämisen pääasiallisista edelly-
tyksistä ja ehdoista. 

Paikallisen toimintaryhmän tulee tiedottaa 
alueellaan 1 momentissa tarkoitetuista sei-
koista sellaisen tuen osalta, joka rahoitetaan 
paikallisen toimintaryhmän rahoituskiintiös-
tä.   

 
28 § 

Tukihakemus 

Tukihakemus on tehtävä kirjallisesti tarkoi-
tusta varten vahvistetulle lomakkeelle. Ha-
kemus on allekirjoitettava. Hakemukseen on 
liitettävä tuen myöntämisen edellytysten ar-
vioinnin kannalta välttämättömät asiakirjat ja 
selvitykset sekä tuettavaa toimenpidettä kos-
keva suunnitelma.  

Jos tukea on tarkoitus siirtää, tästä on il-
moitettava tukihakemuksessa. Hakemuksessa 
on yksilöitävä ne tahot, joille tukea on tarkoi-
tus siirtää, ja esitettävä 9 §:ssä tarkoitettu so-
pimus.  

Maaseutuvirasto antaa tarkemmat määrä-
ykset tuen hakemisessa käytettävistä lomak-
keista, hakemukseen liitettävistä asiakirjoista 
sekä suunnitelman ja selvitysten esitystavas-
ta.  

 
29 § 

Tuen hakeminen  

Tukihakemus on  toimitettava toimivaltai-
selle  työvoima- ja elinkeinokeskukselle, 
jollei jäljempänä toisin säädetä.  

Toimivaltainen on se työvoima- ja elinkei-

nokeskus, jonka toimialueella tuettava toi-
menpide on tarkoitus toteuttaa. Jos tuettava 
toimenpide on tarkoitus toteuttaa useamman 
kuin yhden työvoima- ja elinkeinokeskuksen 
toimialueella, toimivaltainen on se työvoima- 
ja elinkeinokeskus, jonka toimialueella tuet-
tava toimenpide on tarkoitus pääosin toteut-
taa.   

Jos hankkeella on pääasiassa valtakunnalli-
sia tavoitteita, toimivaltainen on se työvoi-
ma- ja elinkeinokeskus, jolle maa- ja metsä-
talousministeriö on osoittanut varat valta-
kunnallisen hankkeen rahoitusta varten. 

 
30 § 

Tuen hakeminen paikallisen toimintaryhmän 
rahoituskiintiöstä  

Haettaessa tukea paikallisen toimintaryh-
män rahoituskiintiöstä tukihakemus on toimi-
tettava toimivaltaiselle paikalliselle toiminta-
ryhmälle. Toimivaltainen on se paikallinen 
toimintaryhmä, jonka alueella tuettava toi-
menpide toteutetaan. Jos tuettava toimenpide 
toteutetaan useamman kuin yhden paikallisen 
toimintaryhmän alueella, toimivaltainen on 
se paikallinen toimintaryhmä, jonka alueella 
tuettava toimenpide on tarkoitus pääosin to-
teuttaa. Tukihakemus tulee vireille, kun se on 
toimitettu toimivaltaiselle paikalliselle toi-
mintaryhmälle. 

Toimivaltainen paikallinen toimintaryhmä 
tarkistaa, että sille toimitettu hakemus täyttää 
hakemukselle säädetyt muotovaatimukset ja 
antaa lausunnon tuen myöntämisen tarkoi-
tuksenmukaisuudesta paikallisen suunnitel-
man tavoitteiden kannalta. Jos tuettava toi-
menpide toteutetaan useamman kuin yhden 
paikallisen toimintaryhmän alueella, on toi-
mivaltaisen paikallisen toimintaryhmän han-
kittava muiden toimintaryhmien lausunto tu-
en myöntämisen tarkoituksenmukaisuudesta 
sekä tarvittavan rahoituksen varaamisesta 
niille osoitetusta rahoituskiintiöstä. Paikalli-
nen toimintaryhmä toimittaa tukihakemuksen 
sekä lausuntonsa toimivaltaiselle työvoima- 
ja elinkeinokeskukselle.  

Edellä 1 ja 2 momentissa säädettyä menet-
telyä ei sovelleta, jos hakija on paikallinen 
toimintaryhmä.  

Maaseutuvirasto antaa tarkemmat määrä-
ykset hakemuksen vastaanottamisen ja käsit-
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telyn teknisestä järjestämisestä, hakemus-
asiakirjoihin tehtävistä merkinnöistä sekä 
niiden toimittamisesta työvoima- ja elinkei-
nokeskukseen.  

 
31 § 

Tukihakemuksen arviointi 

Ennen tuen myöntämistä koskevan päätök-
sen tekemistä työvoima- ja elinkeinokeskus 
voi pyytää muulta viranomaiselta lausunnon 
tuen saajaan ja tuettavaan toimenpiteeseen 
liittyvistä seikoista, jos tämä on välttämätön-
tä tuen myöntämisen edellytysten arvioimi-
sessa. 

Työvoima- ja elinkeinokeskus voi ennen 
yritystuen myöntämistä tehdä yritystuen 
myöntämisen edellytysten sekä tuettavan 
toimenpiteen arvioimiseksi yrityskäynnin. 
Yrityskäynnin havainnot on kirjattava, ja ne 
on annettava tiedoksi hakijalle. 
 

32 § 

Tuen myöntämisen keskeyttäminen 

Maa- ja metsätalousministeriöllä on oikeus 
keskeyttää tuen myöntäminen valtakunnalli-
sesti tai alueellisesti, jos tuen rahoitukseen 
tarvittavia varoja ei ole käytettävissä tai 
markkinatilanne taikka Euroopan yhteisön 
lainsäädäntö tätä edellyttää.  

Tuen myöntäminen voidaan keskeyttää 
määräajaksi tai toistaiseksi. Ennen keskeyt-
tämistä asiasta on neuvoteltava niiden tuotta-
ja- ja elinkeinojärjestöjen kanssa, joita asia 
koskee. Keskeytyksestä on tiedotettava 
asianmukaisessa laajuudessa, ja ilmoitus siitä 
on julkaistava Virallisessa lehdessä.  
 

33 § 

Tuen myöntäminen 

Työvoima- ja elinkeinokeskus päättää tuen 
myöntämisestä. Jos tuettava toiminta on tar-
koitus toteuttaa useamman kuin yhden työ-
voima- ja elinkeinokeskuksen toimialueella, 
on toimivaltaisen työvoima- ja elinkeinokes-
kuksen hankittava ennen tuen myöntämistä 
muiden työvoima- ja elinkeinokeskusten lau-
sunto. Tukea voidaan myöntää toisen työ-

voima- ja elinkeinokeskuksen toimialueella 
tapahtuvaa toimintaa varten ainoastaan, jos 
asianomainen työvoima- ja elinkeinokeskus 
antaa puoltavan lausunnon.  

Myönnettäessä tukea paikallisen toiminta-
ryhmän rahoituskiintiöstä työvoima- ja elin-
keinokeskus voi poiketa paikallisen toiminta-
ryhmän puoltavasta lausunnosta, jos tuen 
myöntäminen olisi Euroopan yhteisön tai 
kansallisen lainsäädännön vastaista. Tukea ei 
voida myöntää, jollei paikallinen toiminta-
ryhmä ole sitä puoltanut.  

Jos kysymys on 29 §:n 3 momentissa tar-
koitetusta hankkeesta, työvoima- ja elinkei-
nokeskuksen on hankittava ennen tuen 
myöntämistä maa- ja metsätalousministeriön 
lausunto. Tukea ei voida myöntää, jollei mi-
nisteriö ole sitä puoltanut.  
 

34 § 

Tukipäätös 

Tukipäätökseen on otettava myönnetyn tu-
en määrä, tässä laissa säädetyt tuen ehdot se-
kä tuen maksamisen ja takaisinperinnän edel-
lytykset. Päätökseen tulee lisäksi ottaa Eu-
roopan yhteisön lainsäädännössä asetetut eh-
dot ja edellytykset. Tukipäätöksellä hyväksy-
tään tuettavaa toimenpidettä koskeva suunni-
telma.  

 
7 luku 

Tuen maksaminen 

35 § 

Maksuhakemus 

Maksuhakemus on tehtävä kirjallisesti tar-
koitusta varten vahvistetulle lomakkeelle. 
Hakemus on allekirjoitettava. Hakemukseen 
on liitettävä tuen maksamisen edellytysten 
kannalta välttämättömät tilinpitoasiakirjat ja 
selvitykset.  

Maksuhakemus on toimitettava tuen myön-
täneelle viranomaiselle, jollei jäljempänä toi-
sin säädetä. Maksuhakemuksen toimittami-
selle voidaan asettaa kohtuullinen määräaika, 
joka lasketaan tukipäätöksen tekemisestä tai, 
jos kyse on tuettavan toimenpiteen viimeises-
tä maksuhakemuksesta, tuettavan toimenpi-
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teen toteutuksen päättymisestä. 
Maksuhakemuksen jättämiselle asetettavas-

ta määräajasta voidaan säätää tarkemmin val-
tioneuvoston asetuksella. Tarkemmat määrä-
ykset maksun hakemisessa käytettävistä lo-
makkeista antaa Maaseutuvirasto. 
 

36 § 

Maksuhakemuksen käsittely paikallisessa 
toimintaryhmässä 

Jos tuki on myönnetty paikallisen toiminta-
ryhmän rahoituskiintiöstä, maksuhakemus on 
toimitettava 30 §:n 2 momentissa tarkoitetul-
le paikalliselle toimintaryhmälle. Maksuha-
kemus tulee vireille, kun se on toimitettu ky-
seiselle paikalliselle toimintaryhmälle.  

Paikallinen toimintaryhmä tarkistaa, että 
sille toimitettu hakemus täyttää hakemukselle 
säädetyt muotovaatimukset ja arvioi maksu-
hakemuksen sekä sen liitteiden avulla, onko 
tuettava toimenpide edennyt tukipäätöksellä 
hyväksytyn suunnitelman mukaisesti. Paikal-
linen toimintaryhmä pyytää hakijaa tarvitta-
essa täydentämään hakemustaan. Paikallinen 
toimintaryhmä antaa lausunnon edellä maini-
tuista seikoista ja toimittaa sen sekä hake-
muksen tuen myöntäneelle työvoima- ja 
elinkeinokeskukselle. 

Edellä 1 ja 2 momentissa säädettyä menet-
telyä ei sovelleta, jos tuen saaja on paikalli-
nen toimintaryhmä. 

Maaseutuvirasto antaa tarkemmat määrä-
ykset hakemuksen vastaanottamisen ja käsit-
telyn teknisestä järjestämisestä, hakemus-
asiakirjoihin tehtävistä merkinnöistä sekä 
niiden toimittamisesta työvoima- ja elinkei-
nokeskukseen.  

 
37 § 

Tuen maksamisen edellytykset 

Tuen maksamisen edellytyksenä on, että 
tuen saaja on noudattanut tuen ehtoja. Lisäksi 
maksamisen edellytyksenä on tuen saajalle 
aiheutuneen menon tosiasiallisuus, lopulli-
suus ja todennettavuus. Tuen saajan on esi-
tettävä näitä edellytyksiä koskevat asiakirjat 
ja selvitykset. 

Tuen saajan on tuen maksamista varten esi-
tettävä selvitys kustannusten kohtuullisuu-

desta.  Jos kysymys on julkisista hankinnois-
ta annetun lain mukaisesti suoritetusta han-
kinnasta, riittää kustannusten kohtuullisuu-
den osoittamiseen selvitys mainitussa laissa 
säädetyn menettelyn noudattamisesta. Muus-
sa tapauksessa tuen saajan on esitettävä selvi-
tys kustannusten perustumisesta tavanomai-
seen hintatasoon.   

Tuen saajan on tuen maksamista varten esi-
tettävä selvitys kustannusten kohdentumises-
ta tuettavaan toimenpiteeseen.  

Tarkemmat säännökset menon tosiasialli-
suuden, lopullisuuden, kohtuullisuuden ja to-
dennettavuuden arvioinnissa käytettävistä pe-
rusteista annetaan valtioneuvoston asetuksel-
la. Maaseutuvirasto antaa tarkemmat määrä-
ykset menon tosiasiallisuutta, lopullisuutta, 
todennettavuutta, kohtuullisuutta ja kohden-
tumista koskevista selvityksistä ja tilinpito-
asiakirjoista.  

 
38 § 

Maksettavan tuen määrä  

Tukea maksetaan enintään tukitasoa ja 
myönnetyn tuen määrää vastaava osuus mak-
suhakemukseen sisältyvistä hyväksyttävistä 
kustannuksista.  

Hanketuki maksetaan tukipäätöksellä hy-
väksyttyjen rahoitusosuuksien mukaisessa 
suhteessa. Hanketuen saajan on toimitettava 
viranomaiselle selvitys muun julkisen tai yk-
sityisen rahoituksen toteutumisesta.   

Hanketuen määrää vähentävänä tekijänä 
otetaan huomioon tuettavasta toimenpiteestä 
aiheutuneet tulot. Tuloina ei pidetä 20 §:n 
1 momentissa tarkoitetussa suunnitelmassa 
ilmoitettua yksityistä rahoitusta. Tuen saajan 
on esitettävä selvitys hankkeen tuloista mak-
suhakemuksen yhteydessä. 

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-
kemmin hankkeen tulojen vaikutuksesta tuen 
määrään. Maaseutuvirasto antaa tarkemmat 
määräykset hankkeen muun julkisen ja yksi-
tyisen rahoituksen toteutumista sekä tuloja 
koskevasta selvityksestä. 
 

39 § 

Maksujen hyväksyminen ja suorittaminen 

Tukea voidaan maksaa vuosittain enintään 
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neljässä erässä. Hanketukea voidaan maksaa 
ennakkoon, jos tämä on tuen saajan aseman 
ja tuettavan toimenpiteen toteutuksen kannal-
ta perusteltua.  

Tuen maksamisesta päättää työvoima- ja 
elinkeinokeskus. Työvoima- ja elinkeinokes-
kus kokoaa maksuja koskevat tiedot ja toi-
mittaa ne Maaseutuvirastolle. Maaseutuviras-
to vastaa menojen tarkastamisesta ja hyväk-
symisestä sekä maksujen suorittamisesta. 

Tarkemmat säännökset tukien maksueristä, 
ennakkona maksettavan tuen määrästä, enna-
kon maksamisen edellytyksistä ja ehdoista 
sekä ennakon hakemisessa ja maksamisessa 
noudatettavasta menettelystä annetaan val-
tioneuvoston asetuksella.  
 
 

8 luku 

Tuen seuranta 

40 § 

Selvitykset ja seurantatiedot  

Tuen saajan on esitettävä tuettavan toimen-
piteen edistymistä ja vaikuttavuutta koskevat 
selvitykset ja seurantatiedot työvoima- ja 
elinkeinokeskukselle.  

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-
kemmin selvitysten ja seurantatietojen sisäl-
löstä.  Maaseutuvirasto antaa tarkemmat 
määräykset selvitysten ja seurantatietojen 
esitystavasta sekä niiden toimittamisesta työ-
voima- ja elinkeinokeskukselle.  
 
 

41 § 

Seurannan tietojärjestelmä 

Tukien rahoituksen, myöntämisen, maksa-
misen, tarkastuksen ja takaisinperinnän sekä 
niiden vaikutusten seurantaa varten on seu-
rannan tietojärjestelmä, joka koostuu rekiste-
reistä. Rekistereiden ylläpidosta ja käyttämi-
sestä säädetään maaseutuelinkeinorekisteristä 
annetussa laissa (1515/1994). Sen lisäksi, mi-
tä rekistereiden käytöstä mainitussa laissa 
säädetään, on paikallisella toimintaryhmällä 
salassapitosäännösten estämättä oikeus saada 
rekisteristä tietoja sille säädettyjen tehtävien 

edellyttämässä laajuudessa. 
Seurannan tietojärjestelmään voidaan tal-

lentaa seuraavat hakijaa, tuen saajaa, tuetta-
vaa toimenpidettä sekä tuen käyttöä koskevat 
tiedot: 

1) hakijan nimi ja yhteystiedot sekä henki-
lötunnus tai yritys- ja yhteisötunnus; 

2) hakijan yhteyshenkilön nimi ja yhteys-
tiedot; 

3) edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut tiedot 
sellaisen tuettavan toimenpiteen toteuttami-
seen osallistuvasta, jolle siirretään tukea 
9 §:n mukaisesti;  

4) tuettavan toimenpiteen sisältöä, tavoit-
teita ja tuloksia koskevat tiedot; 

5) tuettavan toimenpiteen kustannuksia ja 
kokonaisrahoitusta koskevat arviot sekä näi-
den toteutumista koskevat tiedot; 

6) tuettavan toimenpiteen rahoitukseen 
osallistuvaa ohjelmaa koskevat tiedot; 

7) tuki- tai maksuhakemusta ja sen ratkai-
semista sekä tuen yksilöintiä koskevat tiedot; 

8) hankkeen ohjausryhmän jäsenten nimi- 
ja yhteystiedot; 

9) tiedot tuen saajalle myönnetyistä ja mak-
setuista tuista; 

10) tuettavaan toimenpiteeseen käytettävän 
julkisen rahoituksen määrä; 

11) tieto siitä, onko myönnetty tuki Euroo-
pan yhteisön perustamissopimuksen 87 artik-
lassa tarkoitettua valtiontukea;  

12) tiedot tarkastuksesta ja siinä tehdyistä 
havainnoista; 

13) tiedot tuen saajalta takaisinperittävistä 
tuista sekä takaisinperinnän toteutumisesta; 

14) edellä 40 §:ssä tarkoitetut seurantaa 
varten kerättävät tiedot; sekä 

15) muita hakemuksen käsittelyssä kerty-
neitä välttämättömiä tietoja. 

Rekisteröidyn oikeuteen tarkistaa häntä 
koskevat seurannan tietojärjestelmään sisäl-
tyvät tiedot, tiedoissa olevien virheiden tai 
puutteiden oikaisuun sekä vanhentuneiden ja 
tarpeettomien tietojen poistamiseen sovelle-
taan, mitä henkilötietolaissa (523/1999) niis-
tä säädetään.   

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa 
tarkemmat säännökset sellaisista rekisteriin 
tallennettavista tiedoista, jotka eivät ole hen-
kilötietoja. Maaseutuvirasto antaa määräyk-
set tietojen teknisestä tallentamisesta, virhei-
den ja puutteiden oikaisemisesta sekä tietojen 
poistamisesta. 
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42 § 

Tietojen julkisuus, salassapito ja säilyttämi-
nen 

Seurannan tietojärjestelmään sisältyvien 
tietojen julkisuudesta ja salassapidosta on 
voimassa, mitä viranomaisten toiminnan jul-
kisuudesta annetussa laissa säädetään.  

Tietojärjestelmään sisältyviä tietoja säilyte-
tään kymmenen vuotta tuen myöntämistä 
koskevan päätöksen tekemisestä. Jos tukea 
on myönnetty, tietoja säilytetään kuitenkin 
kymmenen vuotta tuen viimeisen erän mak-
samisesta ja, jos kysymys on Euroopan yh-
teisön osaksi rahoittamaan ohjelmaan sisäl-
tyvästä tuesta, viisi vuotta siitä, kun Euroo-
pan yhteisöjen komissio suorittaa ohjelman 
viimeisen yhteisön rahoitusosuuden maksun.  
 
 

9 luku 

Tarkastus 

43 § 

Tarkastusoikeus 

Maa- ja metsätalousministeriö ja Maaseu-
tuvirasto voivat suorittaa tuen myöntämiseen, 
maksamiseen ja käyttöön liittyvien edellytys-
ten ja ehtojen noudattamisen valvomiseksi 
tuen myöntäjiin ja saajiin kohdistuvia tarkas-
tuksia. Vastaava oikeus on tuen saajien osalta 
työvoima- ja elinkeinokeskuksilla. Jos tukea 
on 9 §:ssä tarkoitetulla tavalla siirretty muul-
le taholle, on edellä mainituilla viranomaisil-
la oikeus tarkastaa myös tämän taloutta ja 
toimintaa tuen myöntämiseen, maksamiseen 
ja käyttöön liittyvien edellytysten ja ehtojen 
noudattamisen valvomiseksi. 
 
 

44 § 

Tarkastuksen suorittaminen 

Tarkastus voi koskea valvontatehtävän 
edellyttämässä laajuudessa tuettavan toimen-
piteen ja tuen käytön kannalta merkitykselli-
siä rakennuksia, toimitiloja, olosuhteita, tie-
tojärjestelmiä ja asiakirjoja. Tarkastusta ei 

kuitenkaan saa suorittaa kotirauhan piiriin 
kuuluvissa tiloissa.  

Tarkastustehtävän asianmukaiseksi hoita-
miseksi voidaan ulkopuolinen tilintarkastaja 
valtuuttaa suorittamaan tarkastuksen. Tilin-
tarkastajan tulee olla tilintarkastuslaissa 
(   /   ) tai julkishallinnon ja -talouden tilin-
tarkastajista annetussa laissa (467/1999) tar-
koitettu tilintarkastaja tai tilintarkastusyhtei-
sö. Tilintarkastusyhteisön on nimettävä tilin-
tarkastuksesta vastuullinen tilintarkastaja. 
Tarkastustehtävää suoritettaessa sovelletaan 
hallintolakia, kielilakia, saamen kielilakia se-
kä viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
annettua lakia.  Tarkastustehtävää suoritta-
vaan tilintarkastajaan sovelletaan rikosoikeu-
dellista virkavastuuta koskevia säännöksiä. 
Tarkastustehtävää suoritettaessa aiheutettuun 
vahinkoon sovelletaan, mitä vahingonkor-
vauslaissa säädetään.   

Tarkastuksesta on laadittava tarkastusker-
tomus, joka toimitetaan viipymättä asian-
omaiselle työvoima- ja elinkeinokeskukselle 
sekä Maaseutuvirastolle.  
 
 

10 luku 

Tuen maksamisen keskeyttäminen ja ta-
kaisinperintä 

45 § 

Tuen maksamisen keskeyttäminen ja ta-
kaisinperintä 

Työvoima- ja elinkeinokeskus on velvolli-
nen keskeyttämään tuen maksamisen ja pe-
rimään tuen saajalta takaisin virheellisesti tai 
perusteetta maksetun tuen, jos: 

1) tuen myöntämisen tai maksamisen edel-
lytykset eivät ole täyttyneet;  

2) tuen saaja on antanut sellaisen virheelli-
sen tai puutteellisen tiedon, joka on vaikutta-
nut tuen myöntämiseen tai maksamiseen;  

3) tuen saaja kieltäytyy avustamasta tarkas-
tuksessa; tai 

4) Euroopan yhteisön lainsäädäntö tätä 
edellyttää. 

Perimättä voidaan kuitenkin jättää määrä, 
joka olisi enintään 100 euroa. 
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46 § 

Takaisinmaksettavan määrän korko 

Tuen saajan on maksettava palautettavalle 
tai takaisinperittävälle määrälle korkolain 
(633/1982) 3 §:n 2 momentissa tarkoitettua 
vuotuista korkoa lisättynä kolmella prosent-
tiyksiköllä. Korkoa on suoritettava tuen mak-
supäivästä 49 §:n 1 momentissa tarkoitettuun 
eräpäivään.  
 
 

47 § 

Viivästyskorko 

Jos takaisin perittävää määrää ei makseta 
viimeistään 49 §:n 1 momentissa tarkoitettu-
na eräpäivänä, sille on suoritettava vuotuista 
viivästyskorkoa korkolain 4 §:n 1 momentis-
sa tarkoitetun korkokannan mukaan. 
 
 

48 § 

Takaisinperinnän kohtuullistaminen 

Työvoima- ja elinkeinokeskus voi jättää 
virheellisesti tai perusteetta maksetun määrän 
tai sille suoritettavan koron osaksi perimättä, 
jos perinnän suorittaminen täysimääräisenä 
olisi tuen saajan olosuhteet ja toiminta huo-
mioon ottaen kokonaisuutena tarkastellen 
kohtuutonta. Virheellisesti tai perusteetta 
maksettu määrä tai sille suoritettava korko 
voidaan jättää kokonaan perimättä vain eri-
tyisen painavasta syystä.  

Takaisinperintä ja korkojen periminen on 
suoritettava täysimääräisenä, jos tuen saaja 
on vaikuttanut tuen myöntämiseen tai mak-
samiseen antamalla vääriä, harhaanjohtavia 
tai puutteellisia tietoja taikka jos Euroopan 
yhteisön lainsäädäntö tätä edellyttää. 
 
 

49 § 

Takaisinperintää ja maksamisen keskeyttä-
mistä koskeva päätös 

Työvoima- ja elinkeinokeskuksen on tehtä-
vä takaisinperinnästä ja tuen maksamisen 

keskeyttämisestä päätös. Päätöksellä vahvis-
tetaan takaisinperittävä määrä, 46 §:ssä tar-
koitettu korko sekä niiden suorittamiselle 
asetettava eräpäivä.   

Takaisinperintää koskeva päätös on tehtävä 
ilman aiheetonta viivytystä sen jälkeen, kun 
työvoima- ja elinkeinokeskus sai tiedon 
45 §:ssä säädetystä perusteesta ja viimeistään 
kymmenen vuoden kuluttua tuen viimeisen 
erän maksamisesta.  
 
   

50 § 

Takaisinperinnän suorittaminen 

Takaisinperinnän suorittamisesta vastaa 
Maaseutuvirasto. Takaisinperintä voidaan 
suorittaa siten, että takaisinperittävä määrä 
korkoineen vähennetään muusta tuen saajalle 
maksettavasta tuesta.  Edellytyksenä on täl-
löin, että takaisinperintäpäätös on saanut 
lainvoiman.  

Takaisinperintäpäätös voidaan ulosottotoi-
min panna täytäntöön sen jälkeen kun päätös 
on saanut lainvoiman.  

Takaisinperintäsaatava vanhentuu viiden 
vuoden kuluessa takaisinperintäpäätöksen te-
kemisestä, jollei vanhentumista ole tässä 
ajassa katkaistu. Vanhentumisen katkaisusta 
alkaa kulua uusi viiden vuoden vanhentumis-
aika. 
 
 

11 luku 

Erinäiset säännökset   

51 § 

Päätöksen tiedoksianto 

Tässä laissa tarkoitettu päätös voidaan an-
taa tiedoksi hallintolain 59 §:ssä säädetyllä 
tavalla. 
 
 

52 § 

Päätöksen maksuttomuus  

Tässä laissa tarkoitettu päätös on hakijalle 
ja tuen saajalle maksuton.  
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53 § 

Tietojensaantioikeus ja tietojen luovuttami-
nen 

Maa- ja metsätalousministeriöllä, Maaseu-
tuvirastolla sekä työvoima- ja elinkeinokes-
kuksella on salassapitosäännösten estämättä 
oikeus saada muulta viranomaiselta tai jul-
kista tehtävää hoitavalta taholta sellaisia ha-
kijaa tai tuen saajaa, tämän taloudellista ase-
maa ja liike- tai ammattitoimintaa, julkisista 
varoista myönnettyä rahoitusta tai muuta tu-
en kannalta merkityksellistä olosuhdetta kos-
kevia tietoja, jotka ovat välttämättömiä tukea 
koskevan asian käsittelemiseksi.  

Maa- ja metsätalousministeriöllä, Maaseu-
tuvirastolla sekä työvoima- ja elinkeinokes-
kuksella on salassapitosäännösten estämättä 
oikeus luovuttaa muulle viranomaiselle tai 
julkista tehtävää hoitavalle taikka Euroopan 
yhteisön toimielimelle sellaisia tässä laissa 
säädettyä tehtävää hoidettaessa saatuja, tuen 
saajaa koskevia tietoja, jotka ovat tarpeen vi-
ranomaiselle, julkista tehtävää hoitavalle tai 
toimielimelle säädetyn tarkastustehtävän suo-
rittamiseksi tai sen valvomiseksi, että Euroo-
pan yhteisön lainsäädäntöä on noudatettu.  

Edellä 1 ja 2 momentin perusteella saatuja 
tietoja ei saa käyttää muuhun kuin siihen tar-
koitukseen, johon niitä on pyydetty. 
 
 

54 § 

Tekninen apu   

Teknistä apua voidaan käyttää: 
1) hallinnointilaissa säädettyjen ohjelman 

laatimiseen, toteuttamiseen, arviointiin ja 
seurantaan sekä tiedotukseen liittyvien tehtä-
vien hoitamiseen; 

2) ohjelmaan perustuvan tuen toimeenpa-
noon liittyvien tehtävien hoitamiseen;  

3) ohjelmatyötä sekä ohjelman toteuttamis-
ta ja seurantaa tukevien tutkimusten ja selvi-
tysten laatimiseen tai teettämiseen; sekä 

 4) ohjelman toteuttamiseen liittyvän kou-
lutuksen järjestämiseen. 

Maaseutuvirasto valmistelee vuosittain 
teknisen avun käyttösuunnitelman, seuraa 
sen kokonaiskäyttöä sekä laatii teknistä apua 
koskevat selvitykset. Maa- ja metsätalousmi-

nisteriö vahvistaa käyttösuunnitelman.  
Tarkemmat säännökset käyttösuunnitelman 

vahvistamisessa noudatettavasta menettelystä 
sekä teknisen avun hyväksyttävistä kustan-
nuksista annetaan valtioneuvoston asetuksel-
la.  

 
55 § 

Toimintaraha 

Paikalliselle toimintaryhmälle voidaan 
myöntää toimintarahaa sille tässä laissa ja 
hallinnointilaissa säädettyjen tehtävien hoi-
tamiseen. Toimintaraha myönnetään enintään 
viideksi vuodeksi kerrallaan. 

Toimintarahan hyväksyttäviä kustannuksia 
ovat tehtävien hoitamisesta aiheutuneet hen-
kilöiden palkkaukseen ja toimintaryhmän 
toimitiloihin sekä muut toimintaan liittyvät 
kohtuulliset ja tarpeelliset kustannukset.  Li-
säksi hyväksyttäviä kustannuksia ovat tehtä-
viä hoidettaessa tarvittavien erityisten taito-
jen hankkimisesta aiheutuneet kustannukset. 
Toimintarahaa ei myönnetä investointeihin. 

Toimintarahan myöntämisestä päättää työ-
voima- ja elinkeinokeskus. Toimintarahan 
hakemisesta, maksamisesta, seurannasta, tar-
kastuksesta ja takaisinperinnästä on voimas-
sa, mitä niistä tuen osalta tässä laissa tai sen 
nojalla säädetään. Toimintarahan ehtoina on 
noudatettava, mitä 24 §:n 1 momentissa ja 
25 ja 26 §:ssä säädetään.  

Tarkemmat säännökset toimintarahan hy-
väksyttävistä kustannuksista annetaan valtio-
neuvoston asetuksella.  
 

56 § 

Valituskielto 

Työvoima- ja elinkeinokeskuksen 23 §:n 
2 momentissa tarkoitettua määräajan piden-
tämistä tai 24 §:n 2 momentissa tarkoitettua 
lupaa koskevaan päätökseen ei saa erikseen 
hakea muutosta valittamalla.  
 
 

57 § 

Muutoksenhaku 

Työvoima- ja elinkeinokeskuksen tuen 
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myöntämistä, maksamista, maksamisen kes-
keyttämistä ja takaisinperintää koskevaan 
päätökseen saa hakea muutosta valittamalla 
maaseutuelinkeinojen valituslautakuntaan 
30 päivän kuluessa siitä, kun hakija tai tuen 
saaja on saanut tiedon päätöksestä.  

Maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan 
päätökseen, joka koskee tuen takaisinperintää 
saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan 
hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolain-
käyttölaissa (586/1996) säädetään. Muutoin 
maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan 
päätökseen saa hakea muutosta valittamalla 
korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos 
korkein hallinto-oikeus myöntää valituslu-
van.  
 
 

12 luku 

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset  

58 § 

Voimaantulo 

Tämän lain 54 § tulee voimaan   päivänä  
kuuta 200. Muilta osin laki tulee voimaan 
valtioneuvoston asetuksella säädettävänä 
ajankohtana. 

Lakia sovelletaan sellaisiin tukiin, joiden 
käyttöönottaminen tapahtuu 1 päivänä tou-
kokuuta 2007 tai sen jälkeen.  

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin. 
 
 
 
 

59 § 

Maaseutuvirastoa koskeva siirtymäsäännös 

Tässä laissa Maaseutuvirastolle säädettyä 
toimivaltaa käyttää Maaseutuviraston perus-
tamiseen saakka maa- ja metsätalousministe-
riö. Asioista, joista tämän lain mukaan Maa-
seutuvirasto antaa määräyksiä, voidaan Maa-
seutuviraston perustamiseen saakka säätää 
maa- ja metsätalousministeriön asetuksella.  
 

60 § 

Aikaisemman lainsäädännön soveltaminen 

Tämän lain voimaantullessa yritystoimin-
nan tukemisesta annetun lain (1068/2000) 
nojalla vireillä oleviin maataloustuotteen en-
siasteen jalostuksen ja markkinoinnin tukia 
koskeviin asioihin sovelletaan tämän lain 
voimaan tullessa voimassa olleita säännök-
siä.  

Tämän lain voimaantullessa maaseutuelin-
keinojen rahoituslain (329/1999) sekä porota-
louden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain 
(45/2000) nojalla vireillä oleviin, tässä laissa 
säädettyä tukea vastaavan tuen myöntämi-
seen, maksamiseen, seurantaan, tarkastuk-
seen ja takaisinperintään sovelletaan tämän 
lain voimaan tullessa voimassa olleita sään-
nöksiä. Maaseutuelinkeinojen rahoituslain 
mukaisen tuen sekä porotalouden ja luontais-
elinkeinojen rahoituslain 14 §:ssä tarkoitetun 
tuen myöntämisessä, maksamisessa, seuran-
nassa, tarkastuksessa ja takaisinperinnässä 
sovelletaan kuitenkin tässä laissa säädettyä 
menettelyä, jollei Euroopan yhteisön lainsää-
dännöstä muuta johdu. 

————— 
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2. 

 

Laki 

maaseudun kehittämiseen liittyvien ohjelmien hallinnoinnista annetun lain muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan maaseudun kehittämiseen liittyvien ohjelmien hallinnoinnista 29 päivänä kesä-

kuuta 2006 annetun lain (532/2006) 9 §, 10 §:n 2 momentti, 17 §:n 2 momentti, 20 § ja 21 §:n 
2 momentti seuraavasti: 

 
9 § 

Keskushallinnon viranomaisten tehtävät 

Maa- ja metsätalousministeriö vastaa oh-
jelman varojen käytön suunnittelusta, varojen 
jaon valmistelusta ja varojen osoittamisesta 
tässä laissa säädettyjä tehtäviä hoitavien ta-
hojen käyttöön, ohjelman toteutumisen ja 
vaikutusten seurannasta sekä ohjelman arvi-
oinnin järjestämisestä.  

Maaseutuvirasto vastaa ohjelman toimeen-
panon suunnittelusta, kehittämisestä ja seu-
rannasta sekä varojen maksamisesta ja varo-
jen käytön riittävästä valvonnasta. Maaseu-
tuvirasto ohjaa ja valvoo toimeenpanoviran-
omaisia ja paikallisia toimintaryhmiä niiden 
hoitaessa tässä laissa tarkoitettuja tehtäviä. 

 
 

10 § 

Alueellinen toimeenpano 

— — — — — — — — — — — — — —  
Toimeenpanoviranomaisten ja paikallisten 

toimintaryhmien on salassapitosäännösten 
estämättä annettava Maaseutuvirastolle tässä 
laissa säädettyjen tehtävien hoitamiseksi vält-
tämättömät tiedot. 

 
17 § 

Seurantakomitea 

— — — — — — — — — — — — — —  
Seurantakomitean toiminnassa sovelletaan 

hallintolakia (434/2003), kielilakia 

(423/2003) ja viranomaisten toiminnan julki-
suudesta annettua lakia (621/1999). Seuran-
takomitean päätöksentekoon osallistuvien 
henkilöiden toimintaan sovelletaan rikosoi-
keudellista virkavastuuta koskevia säännök-
siä. Seurantakomitean tehtäviä hoidettaessa 
aiheutetun vahingon korvaamisesta on voi-
massa, mitä vahingonkorvauslaissa 
(412/1974) säädetään. 
— — — — — — — — — — — — — —  

   
 

20 § 

Tiedottaminen 

Ohjelman sisältämistä mahdollisuuksista ja 
vaikutuksista on tiedotettava laajasti ohjel-
man toteuttamisalueella. Valtakunnallisesta 
tiedottamisesta vastaavat maa- ja metsätalo-
usministeriö sekä Maaseutuvirasto niille täs-
sä laissa säädettyjen tehtävien osalta. Muu-
toin tiedottamisesta alueellaan vastaa se toi-
meenpanoviranomainen tai paikallinen toi-
mintaryhmä, jolle ohjelman tai sen osan val-
mistelu ja toimeenpano kuuluu. 
 
 

21 § 

Paikallinen toimintaryhmä 

— — — — — — — — — — — — — —  
Paikallisen toimintaryhmän toiminnassa 

sovelletaan hallintolakia, kielilakia, viran-
omaisten toiminnan julkisuudesta annettua 
lakia ja saamen kielilakia (1086/2003). Pai-
kallisen toimintaryhmän päätöksentekoon 
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osallistuvien ja sen palveluksessa olevien 
henkilöiden toimintaan sovelletaan rikosoi-
keudellista virkavastuuta koskevia säännök-
siä heidän hoitaessaan paikalliselle toiminta-
ryhmälle säädettyjä tehtäviä. Tehtäviä hoi-
dettaessa aiheutetun vahingon korvaamisesta 

on voimassa, mitä vahingonkorvauslaissa 
säädetään.  
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä       kuu-

ta 200 . 
————— 

Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 2006 

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja 
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Liite 
Rinnakkaistekstit 

 
 

2. 

 

Laki 

maaseudun kehittämiseen liittyvien ohjelmien hallinnoinnista annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan maaseudun kehittämiseen liittyvien ohjelmien hallinnoinnista 29 päivänä kesä-

kuuta 2006 annetun lain (532/2006) 9 §, 10 §:n 2 momentti, 17 §:n 2 momentti, 20 § ja 21 §:n 
2 momentti seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

9 § 

Maa- ja metsätalousministeriön tehtävät 

Maa- ja metsätalousministeriö vastaa: 
1) ohjelman varojen käytön suunnittelus-

ta, varojen jaon valmistelusta ja varojen 
osoittamisesta tässä laissa säädettyjä tehtä-
viä hoitavien viranomaisten käyttöön; 

2) ohjelman toimeenpanon suunnittelusta 
ja kehittämisestä; 

3) varojen maksamisen ja varojen käytön 
riittävän valvonnan järjestämisestä; sekä 

4) ohjelman arvioinnin, seurannan ja tie-
dotuksen järjestämisestä. 

Maa- ja metsätalousministeriö ohjaa ja 
valvoo toimeenpanoviranomaisia ja paikal-
lisia toimintaryhmiä niiden hoitaessa tässä 
laissa tarkoitettuja tehtäviä. 

9 § 

Keskushallinnon viranomaisten tehtävät 

Maa- ja metsätalousministeriö vastaa oh-
jelman varojen käytön suunnittelusta, varo-
jen jaon valmistelusta ja varojen osoittami-
sesta tässä laissa säädettyjä tehtäviä hoita-
vien tahojen käyttöön, ohjelman toteutumi-
sen ja vaikutusten seurannasta sekä ohjel-
man arvioinnin järjestämisestä.  

 
 
 
 
Maaseutuvirasto vastaa ohjelman toi-

meenpanon suunnittelusta, kehittämisestä ja 
seurannasta sekä varojen maksamisesta ja 
varojen käytön riittävästä valvonnasta. 
Maaseutuvirasto ohjaa ja valvoo toimeen-
panoviranomaisia ja paikallisia toiminta-
ryhmiä niiden hoitaessa tässä laissa tarkoi-
tettuja tehtäviä. 
 

 
10 § 

Alueellinen toimeenpano 

— — — — — — — — — — — — — —  
Toimeenpanoviranomaisten ja paikallis-

ten toimintaryhmien on salassapitosäännös-

10 §

Alueellinen toimeenpano 

— — — — — — — — — — — — — —  
Toimeenpanoviranomaisten ja paikallis-

ten toimintaryhmien on salassapitosäännös-
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ten estämättä annettava maa- ja metsätalo-
usministeriölle tässä laissa säädettyjen teh-
tävien hoitamiseksi välttämättömät tiedot. 
 

ten estämättä annettava Maaseutuvirastolle 
tässä laissa säädettyjen tehtävien hoitami-
seksi välttämättömät tiedot. 
 

 
 

17 § 

Seurantakomitea 

— — — — — — — — — — — — — —  
Seurantakomitean toiminnassa sovelle-

taan hallintolakia (434/2003), kielilakia 
(423/2003), ja viranomaisten toiminnan jul-
kisuudesta annettua lakia (621/1999). Seu-
rantakomitean päätöksentekoon osallistuvi-
en henkilöiden toimintaan sovelletaan ri-
kosoikeudellista virkavastuuta koskevia 
säännöksiä. Seurantakomitean tehtäviä hoi-
dettaessa aiheutetun vahingon korvaamises-
ta on voimassa, mitä virkavastuulla aiheute-
tun vahingon korvaamisesta erikseen sääde-
tään. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

17 § 

Seurantakomitea 

— — — — — — — — — — — — — —  
Seurantakomitean toiminnassa sovelle-

taan hallintolakia (434/2003), kielilakia 
(423/2003) ja viranomaisten toiminnan jul-
kisuudesta annettua lakia (621/1999). Seu-
rantakomitean päätöksentekoon osallistuvi-
en henkilöiden toimintaan sovelletaan ri-
kosoikeudellista virkavastuuta koskevia 
säännöksiä. Seurantakomitean tehtäviä hoi-
dettaessa aiheutetun vahingon korvaamises-
ta on voimassa, mitä vahingonkorvauslaissa 
(412/1974) säädetään. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
20 § 

Tiedottaminen 

Ohjelman sisältämistä mahdollisuuksista 
ja vaikutuksista on tiedotettava laajasti oh-
jelman toteuttamisalueella. Valtakunnalli-
sesta tiedottamisesta vastaa maa- ja metsä-
talousministeriö. Muutoin tiedottamisesta 
alueellaan vastaa se toimeenpanoviran-
omainen tai paikallinen toimintaryhmä, jol-
le ohjelman tai sen osan valmistelu ja toi-
meenpano kuuluu. 
 

20 § 

Tiedottaminen 

Ohjelman sisältämistä mahdollisuuksista 
ja vaikutuksista on tiedotettava laajasti oh-
jelman toteuttamisalueella. Valtakunnalli-
sesta tiedottamisesta vastaavat maa- ja met-
sätalousministeriö sekä Maaseutuvirasto 
niille tässä laissa säädettyjen tehtävien 
osalta. Muutoin tiedottamisesta alueellaan 
vastaa se toimeenpanoviranomainen tai pai-
kallinen toimintaryhmä, jolle ohjelman tai 
sen osan valmistelu ja toimeenpano kuuluu. 
 

 
21 § 

Paikallinen toimintaryhmä 

— — — — — — — — — — — — — —  
Paikallisen toimintaryhmän toiminnassa 

sovelletaan hallintolakia, kielilakia, viran-
omaisten toiminnan julkisuudesta annettua 
lakia ja saamen kielilakia (1086/2003). Pai-
kallisen toimintaryhmän päätöksentekoon 
osallistuvien ja sen palveluksessa olevien 

21 § 

Paikallinen toimintaryhmä 

— — — — — — — — — — — — — —  
Paikallisen toimintaryhmän toiminnassa 

sovelletaan hallintolakia, kielilakia, viran-
omaisten toiminnan julkisuudesta annettua 
lakia ja saamen kielilakia (1086/2003). Pai-
kallisen toimintaryhmän päätöksentekoon 
osallistuvien ja sen palveluksessa olevien 
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henkilöiden toimintaan sovelletaan rikosoi-
keudellista virkavastuuta koskevia säännök-
siä heidän hoitaessaan paikalliselle toimin-
taryhmälle säädettyjä tehtäviä. Tehtäviä 
hoidettaessa aiheutetun vahingon korvaami-
sesta on voimassa, mitä virkavastuulla ai-
heutetun vahingon korvaamisesta erikseen 
säädetään. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

henkilöiden toimintaan sovelletaan rikosoi-
keudellista virkavastuuta koskevia säännök-
siä heidän hoitaessaan paikalliselle toimin-
taryhmälle säädettyjä tehtäviä. Tehtäviä 
hoidettaessa aiheutetun vahingon korvaami-
sesta on voimassa, mitä vahingonkorvaus-
laissa säädetään. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä   

kuuta 200 .  
——— 

 
 
 


