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Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalouden tu-
kien toimeenpanosta annetun lain muuttamisesta 

 
ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan maatalouden tukien 
toimeenpanosta annettua lakia muutettavaksi 
siten, että maatilojen neuvontaa koskevat 
säännökset muutettaisiin vastaamaan Man-
ner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan 
2014—2020 sisältyvää, vuoden 2015 alusta 
käyttöön otettavaa maatilojen neuvontajärjes-
telmää. Tuolloin korvaus maatilojen neuvon-
tapalveluihin myönnettäisiin ja maksettaisiin 
Euroopan unionin osarahoitteisena tukena. 
Maatilojen neuvontaa annettaisiin muun mu-
assa täydentävistä ehdoista, viherryttämistu-
en vaatimuksista, ilmastonmuutoksen hillit-
semisestä, luonnon monimuotoisuudesta, ve-
sien ja maaperän suojelusta, ympäristökorva-
uksista, luonnonmukaisesta tuotannosta, kas-
vinsuojelusta, tuotantoeläinten hyvinvoinnis-
ta ja terveydestä sekä ympäristötehokkuuteen 
liittyvistä seikoista. Maatilojen neuvontajär-
jestelmän mukainen korvaus maksettaisiin 
neuvojalle tai tämän työnantajalle. Neuvojat 

valittaisiin noudattaen julkisista hankinnoista 
annettua lakia. Euroopan unionin lainsäädän-
tö edellyttää, että neuvojien valintamenette-
lyyn sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa 
lainsäädäntöä.  

Lakia ehdotetaan lisäksi muutettavaksi si-
ten, että kunnan tekemä päätös voitaisiin an-
taa tiedoksi tavallisena tiedoksiantona. Laissa 
olevat viittaukset Euroopan unionin lainsää-
däntöön muutettaisiin vastaamaan nykyisin 
voimassa olevaa Euroopan unionin lainsää-
däntöä. 

Muut kuin maatilojen neuvontajärjestelmää 
koskevat säännökset ehdotetaan tuleviksi 
voimaan mahdollisimman pian. Maatilojen 
neuvontajärjestelmää koskevat säännökset 
ehdotetaan tuleviksi voimaan 1 päivänä 
tammikuuta 2015. Neuvojien valitsemiseen 
liittyviin toimiin voitaisiin ryhtyä lain tultua 
voimaan. 

————— 
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PERUSTELUT 

 
1  Nykyti la  

Maatalouden tukien toimeenpanosta annet-
tu laki (192/2013), jäljempänä toimeenpano-
laki, tuli voimaan 19 päivänä maaliskuuta 
2013. Toimeenpanolakia sovelletaan Euroo-
pan unionin suorista tuista maataloudelle an-
netun lain (193/2013), jäljempänä suorien tu-
kien laki, maa- ja puutarhatalouden kansalli-
sista tuista annetun lain (1559/2001), jäljem-
pänä kansallisten tukien laki, ja luonnonhait-
takorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta 
sekä eräistä muista ympäristön tilan paran-
tamiseen liittyvistä tuista annetun lain 
(1440/2006), jäljempänä linjan 2-laki nojalla 
myönnettävien tukien toimeenpanoon. Toi-
meenpanolaissa säädetään keskitetysti eri vi-
ranomaisten tehtävistä ja toimivallasta, tuen 
hakumenettelystä, tukihakemuksen käsitte-
lystä viranomaisessa ja päätöksenteosta, val-
vonnasta sekä tuen palauttamisesta ja ta-
kaisinperinnästä. Toimeenpanolaki sisältää 
myös aiemmin voimassa olleessa tilatukijär-
jestelmän täytäntöönpanosta annetussa laissa 
(557/2005), jäljempänä tilatukilaki, olleet 
säännökset tilatukijärjestelmän tukioikeusre-
kisteristä sekä tilaneuvontajärjestelmän toi-
meenpanosta. Toimeenpanolaissa säädetään 
myös päätöksen maksullisuudesta, viran-
omaisen oikeudesta tietojensaantiin sekä 
muutoksenhausta. Toimeenpanolain säätämi-
sen yhteydessä kumottiin aiemmin voimassa 
olleet maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoi-
dettaessa noudatettavasta menettelystä annet-
tu laki (1336/1992) sekä Euroopan yhteisön 
yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöön-
panosta annettu laki (1100/1994). Edellä 
mainittu tilatukilaki on puolestaan kumottu 
19 päivänä maaliskuuta 2013 voimaan tul-
leella suorien tukien lailla. Kumottujen laki-
en nojalla annetut asetukset jätettiin kuiten-
kin siirtymäsäännöksellä voimaan. 

Tilatukilain tilaneuvontajärjestelmää kos-
kevat säännökset tulivat voimaan 1 päivänä 
tammikuuta 2007. Nykyinen tilaneuvontajär-
jestelmä perustuu yhteisen maatalouspolitii-
kan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhtei-
sistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tuki-

järjestelmistä sekä asetusten (ETY) N:o 
2019/93, (EY) N:o 1452/2001, (EY) N:o 
1453/2001, (EY) N:o 1454/2001, (EY) N:o 
1868/94, (EY) N:o 1251/1999, (EY) N:o 
1254/1999, (EY) N:o 1673/2000, (ETY) N:o 
2358/71 ja (EY) N:o 2529/2001 muuttami-
sesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 
1782/2003, jäljempänä tilatukiasetus, 13—16 
artiklaan. Tilatukiasetuksen 13 artiklan mu-
kaan jäsenvaltion on perustettava järjestelmä, 
jossa viljelijöille annetaan maatalousmaata ja 
tilanhoitoa koskevia neuvoja, ja neuvonta-
palvelujen on katettava tilatukiasetuksessa 
tarkoitetut täydentävät ehdot eli vähintään 
lakisääteiset hoitovaatimukset ja hyvän maa-
talouden ja ympäristön vaatimukset. Tila-
neuvontajärjestelmä on jäsenvaltiolle pakol-
linen, mutta viljelijälle vapaaehtoinen. Täy-
dentävien ehtojen neuvonta on jaettu seitse-
mään osioon eli hyvän maatalouden ja ympä-
ristön vaatimukset; ympäristösäädökset; 
eläinten tunnistus ja rekisteröinti; kasvinsuo-
jeluaineet: elintarvikkeet; rehut sekä eläinten 
hyvinvointi ja eläintaudeista ilmoittaminen. 
Viljelijä voi itse valita, mistä osiosta tai osi-
oista hän haluaa neuvontaa. Maaseutuvirasto 
hyväksyy neuvojat enintään kolmen vuoden 
määräajaksi. Tilaneuvontajärjestelmää kos-
kevat säännökset sisältyvät nykyisin toi-
meenpanolakiin. Toimeenpanolaissa sääde-
tään muun muassa neuvojien hyväksymisestä 
ja hyväksynnän peruuttamisesta, neuvojien 
kelpoisuusehdoista, neuvontatehtävän hoita-
misesta ja neuvontarekisteristä. Tilaneuvon-
taan myönnettävästä tuesta säädetään puoles-
taan suorien tukien lain 25 §:ssä. Tuki tila-
neuvontaan maksetaan viljelijälle ja tuki kuu-
luu niin sanotun de minimis –tuen piiriin. 

Euroopan unionissa maatalouden ja maa-
seudun kehittämisen tukipolitiikka kuuluu 
Euroopan unionin yksinomaiseen toimival-
taan. Euroopan unionin yhteisen maatalous-
politiikan uudistaminen saatiin päätökseen 
vuonna 2013, joskin yksityiskohtien osalta 
työ jatkuu vielä vuonna 2014. Yhteisen maa-
talouspolitiikan uudistaminen perustuu en-
sinnäkin komission 18 päivänä marraskuuta 
2010 antamaan tiedonantoon (KOM(2010) 
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672 lopullinen) yhteisen maatalouspolitiikan 
tulevaisuudesta. Tiedonannossa yhteisen 
maatalouspolitiikan tavoitteiksi määriteltiin 
elinvoimaisen elintarviketuotannon ylläpitä-
minen, luonnonvarojen kestävä käyttö ja ta-
sapainoinen alueellinen kehitys. Komissio 
antoi lisäksi toisen, 29 päivänä kesäkuuta 
2011 julkaistun tiedonannon (KOM(2011) 
500 lopullinen), joka pohjautui komission 
huhtikuussa 2010 käynnistämään julkiseen 
keskusteluun yhteisen maatalouspolitiikan 
tulevaisuudesta. Tiedonantojen pohjalta ko-
missio antoi ehdotuksensa yhteisen maatalo-
uspolitiikan uudistamista koskeviksi Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston asetuksiksi 
12 päivänä lokakuuta 2011. Euroopan unio-
nin yhteisen maatalouspolitiikan uudistamis-
ta koskevaan lainsäädäntökokonaisuuteen 
kuuluu kaikkiaan seitsemän Euroopan parla-
mentin ja neuvoston asetusta yhteisen maata-
louspolitiikan eri osa-alueilta eli suorista 
tuista, yhteisistä markkinajärjestelyistä, maa-
seudun kehittämisestä, horisontaalisista asi-
oista, maatalouden yhteiseen markkinajärjes-
telyyn liittyvien tiettyjen tukien ja vientituki-
en vahvistamista koskevien toimenpiteiden 
määrittämisestä, suorien tukien vuoden 2014 
siirtymätoimenpiteistä sekä yhteisiä markki-
najärjestelyjä koskevan asetuksen muuttami-
sesta tilatukijärjestelmää ja viininviljelijöiden 
tukea koskevilta osin. Mainitut asetukset ovat 
tulleet voimaan 20 päivänä joulukuuta 2013, 
mutta niistä osaa tai osaa artikloista sovelle-
taan vasta vuoden 2015 alusta lukien. Euroo-
pan unionin yhteisen maatalouspolitiikan uu-
distuksen viivästyttyä alkuperäisestä tavoit-
teesta eli toimeenpanosta vuodesta 2014 al-
kaen on vielä annettu asetus vuoden 2014 
siirtymäjärjestelyistä eli eräistä maaseudun 
kehittämisen maatalousrahastosta (maaseutu-
rahasto) myönnettävää tukea koskevista siir-
tymäsäännöksistä, Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 1305/2013 
muuttamisesta varojen ja niiden jaon osalta 
vuonna 2014 sekä neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 73/2009 ja Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetusten (EU) N:o 1307/2013, 
(EU) N:o 1306/2013 ja (EU) N:o 1308/2013 
muuttamisesta niiden soveltamisen osalta 
vuonna 2014 annettu Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetus (EU) N:o 1310/2013.  

Toimeenpanolain, suorien tukien lain ja 
linjan 2-lain osalta merkitystä on erityisesti 
kolmella Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksella, eli yhteisen maatalouspolitiikan 
rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta 
ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 352/78, 
(EY) N:o 165/94, (EY) N:o 2799/98, (EY) 
N:o 814/2000, (EY) N:o 1290/2005 ja (EY) 
N:o 458/2008 kumoamisesta annetulla Eu-
roopan parlamentin ja neuvoston asetuksella 
(EU) N:o 1306/2013, jäljempänä horisontaa-
liasetus, yhteisen maatalouspolitiikan tukijär-
jestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria 
tukia koskevista säännöistä ja neuvoston ase-
tuksen (EY) N:o 637/2008 ja neuvoston ase-
tuksen (EY) N:o 73/2009 kumoamisesta an-
netulla Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksella (EU) N:o 1307/2013, jäljempänä 
suorien tukien asetus, ja Euroopan maaseu-
dun kehittämisen maatalousrahaston (maa-
seuturahasto) tuesta maaseudun kehittämi-
seen ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 
1698/2005 kumoamisesta annetulla Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston asetuksella 
(EU) N:o 1305/2013, jäljempänä maaseu-
tuasetus. Vaikka edellä mainitut asetukset 
ovat tulleet voimaan, niin suorien tukien ase-
tuksen ja maaseutuasetuksen mukaisia viljeli-
jätukia, mukaan lukien korvaus maatilojen 
neuvontaan, myönnetään vasta tukivuodesta 
2015 alkaen. Horisontaaliasetuksen säännök-
siä sovelletaan sen sijaan pääsääntöisesti jo 
vuonna 2014 joitain yksittäisiä artikloja lu-
kuun ottamatta.  

Horisontaaliasetukseen sisältyy säännökset 
muun muassa maatalousrahastoja koskevista 
yleisistä säännöksistä (kuten maksajavirasto 
ja todentamisviranomainen), maatilojen neu-
vontajärjestelmästä, rahastojen varainhoidos-
ta, valvontajärjestelmistä ja seuraamuksista 
sekä täydentävistä ehdoista. Maaseutuasetus 
sisältää viljelijätukien osalta säännökset 
muun muassa maatilojen neuvontajärjestel-
mästä, luonnonhaittakorvauksesta, ympäris-
tökorvauksesta, eläinten hyvinvointikorvauk-
sesta ja korvauksesta luonnonmukaiselle tuo-
tannolle. 

Euroopan unionin yhteisen maatalouspoli-
tiikan uudistamisen yhteydessä Suomessa on 
valmisteltu Manner-Suomen maaseudun ke-
hittämisohjelma 2014—2020, jäljempänä 
maaseudun kehittämisohjelma, jonka valtio-
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neuvoston on tarkoitus hyväksyä huhtikuussa 
2014 ja joka toimitetaan tämän jälkeen ko-
mission hyväksyttäväksi. Ahvenanmaan 
maakunta valmistelee oman, maakuntaa kos-
kevan maaseudun kehittämisohjelman. Maa-
seudun kehittämisohjelmassa kuvataan muun 
muassa ne maaseutuasetuksen mahdollista-
mat toimenpiteet ja tukijärjestelmät, jotka 
otetaan Manner-Suomessa käyttöön, sekä 
näiden tavoitteet, vaikutukset sekä tuen tyyp-
pi, tukikelpoiset kustannukset ja tuensaajat. 
Maaseudun kehittämisohjelman mukaisten 
tukijärjestelmien käyttöönotto edellyttää ko-
mission hyväksyntää ja ohjelman mukaisia 
viljelijätukia myönnetään tukivuodesta 2015 
lukien. 

Maaseutuasetuksen, horisontaaliasetuksen 
ja maaseudun kehittämisohjelman mukainen 
maatilojen neuvontajärjestelmä otetaan käyt-
töön vuoden 2015 alusta. Mainittujen asetus-
ten ja maaseudun kehittämisohjelman mu-
kaan maatilojen neuvontaa annetaan muun 
muassa täydentävistä ehdoista, viherryttämis-
tuen vaatimuksista, ilmastonmuutoksen hil-
litsemisestä ja muutokseen sopeutumisesta, 
luonnon monimuotoisuudesta, vesien ja 
maaperän suojelusta, innovaatioista, ympä-
ristökorvauksista, maatalousmaan säilyttämi-
sestä, luonnonmukaisesta tuotannosta, kas-
vinsuojelusta ja integroidusta torjunnasta, 
tuotantoeläinten hyvinvoinnista ja terveydes-
tä sekä ympäristötehokkuuteen liittyvistä sei-
koista kuten energian käytön tehostamisesta 
ja uusiutuvasta energiasta. Jäsenvaltion on 
varmistettava, että maatilojen neuvontajärjes-
telmä kattaa ainakin horisontaaliasetuksen 
12 artiklan 2 kohdassa mainitut seikat. Kor-
vausta maatilojen neuvontaan annetaan jat-
kossa Euroopan unionin osarahoitteisena tu-
kena ja osana maaseudun kehittämisohjelmaa 
toisin kuin nykyisin. Lisäksi vuoden 2015 
alusta käyttöön otettava maatilojen neuvonta-
järjestelmä kattaa laajemman aihealueen kuin 
tällä hetkellä. Neuvojien valintamenettelyyn 
sovelletaan maaseutuasetuksen mukaan jul-
kisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä. 
Maatilojen neuvontajärjestelmän mukainen 
korvaus maksetaan neuvojalle tai, jos neuvo-
ja on toisen palveluksessa, tämän työnanta-
jalle. 
 
 

2  Ehdotetut  muutokset  

Horisontaaliasetuksella kumottiin yhteisen 
maatalouspolitiikan rahoituksesta annettu 
neuvoston asetus (EY) N:o 1290/2005 eli 
niin sanottu rahoitusasetus. Tästä johtuen 
4 §:n (Määritelmät) 1 kohdan määritelmä 
ehdotetaan muutettavaksi horisontaaliasetuk-
sen määritelmäksi. Lisäksi maksajavirastoa 
koskevat viittaukset rahoitusasetuksen 6 ar-
tiklaan lain 6 §:ssä (Maaseutuvirasto) ja 
37 §:ssä (Maksajavirasto) ehdotetaan muu-
tettavaksi viittaukseksi voimassa olevan ho-
risontaaliasetuksen 7 artiklaan. Toimeenpa-
nolain 39 §:ssä (Todentamisviranomainen) 
oleva viittaus rahoitusasetuksen 7 artiklaan 
ehdotetaan muutettavaksi viittaukseksi voi-
massa olevan horisontaaliasetuksen 9 artik-
laan. Pykäliin ei ehdoteta tehtäväksi niiden 
asialliseen sisältöön vaikuttavia muutoksia. 

Toimeenpanolain 4 §:ään ehdotetaan lisät-
täväksi uusi 5 a kohta, jossa määriteltäisiin 
maaseutuasetus. Maaseutuasetuksen määri-
telmän sisällyttäminen lakiin on perusteltua 
sen vuoksi, että ehdotukseen sisältyvään 
9 lukuun ehdotettujen muutosten jälkeen 
maatilojen neuvontajärjestelmä perustuisi se-
kä maaseutuasetuksen että horisontaaliase-
tuksen säännöksiin. 

Toimeenpanolain 12 §:n (Viranomaisen 
alueellinen toimivalta) 1 momentti ehdote-
taan muutettavaksi siten, että se koskisi myös 
kuntien alueellisen toimivallan määräytymis-
tä. Kuntien alueellinen toimivalta on tähän-
kin asti määräytynyt lain 12 §:ssä tarkoitetul-
la tavalla ja toimivalta on käytännössä määri-
tetty toimeenpanolain 12 §:n säännösten mu-
kaisesti lain tultua voimaan, vaikkei pykäläs-
sä ole ollut viittausta toimeenpanolain 
11 §:ään eli kunnan tekemiin päätöksiin. Ky-
seessä on siis tekninen muutosehdotus. 

Toimeenpanolain 9 lukua (Tilaneuvonta-
järjestelmän toimeenpano) ehdotetaan muu-
tettavaksi siten, että luvun otsikon suomen-
kielinen sanamuoto muutettaisiin maatilojen 
neuvontajärjestelmän toimeenpanoksi ja lu-
vun säännökset muutettaisiin vastaamaan 
maaseutuasetuksen, horisontaaliasetuksen ja 
maaseudun kehittämisohjelman mukaista 
maatilojen neuvontajärjestelmää, joka ote-
taan edellä sanotun mukaisesti käyttöön vuo-
den 2015 alusta. Toimeenpanolain 44 §:ää 
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(Tilaneuvontajärjestelmä) ehdotetaan muu-
tettavaksi siten, että neuvontaa annettaisiin 
maaseutuasetuksen 15 artiklassa ja horison-
taaliasetuksen 12 artiklassa tarkoitettuna 
neuvontana. Horisontaaliasetuksen 12 artik-
lan 2 kohdassa säädetään niistä seikoista, jot-
ka jäsenvaltiossa perustettavan maatilojen 
neuvontajärjestelmän on katettava. Maatilo-
jen neuvontajärjestelmä voi lisäksi kattaa 
maaseutuasetuksen 15 artiklan 4 kohdassa ja 
horisontaaliasetuksen 12 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettuja seikkoja. Maaseudun kehittä-
misohjelman mukaan neuvontaa annettaisiin 
täydentävistä ehdoista, viherryttämistuen 
vaatimuksista, ilmastonmuutoksen hillitsemi-
sestä ja muutokseen sopeutumisesta, luonnon 
monimuotoisuudesta, vesien ja maaperän 
suojelusta, innovaatioista, ympäristökorvauk-
sista, maatalousmaan säilyttämisestä, luon-
nonmukaisesta tuotannosta, kasvinsuojelusta 
ja integroidusta torjunnasta, tuotantoeläinten 
hyvinvoinnista ja terveydestä sekä ympäris-
tötehokkuuteen liittyvistä seikoista kuten 
energian käytön tehostamisesta ja uusiutu-
vasta energiasta. Ehdotuksen mukaan Maa-
seutuvirasto valitsisi neuvontaa antavat hen-
kilöt kuten nykyisinkin. Pykälän suomenkie-
linen otsikko ehdotetaan muutettavaksi sen 
sisältöä vastaavaksi. 

Toimeenpanolain 45 §:ää (Neuvojien hy-
väksyminen) ehdotetaan muutettavaksi vas-
taamaan maaseutuasetuksen säännöksiä sekä 
maaseudun kehittämisohjelmaa. Pykälän 
1 momentin mukaan neuvojat valittaisiin 
noudattaen mitä julkisista hankinnoista anne-
tussa laissa (348/2007) säädetään. Tältä osin 
ehdotus perustuu maaseutuasetuksen 15 ar-
tiklan 3 kohtaan, jonka mukaan neuvojat on 
valittava tarjouspyynnöillä ja valintamenette-
lyyn on sovellettava julkisia hankintoja kos-
kevaa lainsäädäntöä. Edelleen ehdotuksen 
mukaan neuvojat valittaisiin ja hyväksyttäi-
siin maaseudun kehittämisohjelman voimas-
saoloajaksi. Tältä osin ehdotus perustuu maa-
seudun kehittämisohjelmaan. Edelleen maa-
seudun kehittämisohjelman mukaan uusia 
neuvojia valittaisiin kerran vuodessa. Maa-
seutuvirasto hoitaisi neuvojien valitsemisen 
julkisista hankinnoista annetun lain mukai-
sesti. Maaseutuvirasto voisi ryhtyä neuvojien 
valitsemiseen liittyviin toimenpiteisiin jo 
vuonna 2014 sen jälkeen, kun ehdotettu laki 

on tullut voimaan. Tällöin uusi maatilojen 
neuvontajärjestelmä olisi mahdollista ottaa 
käyttöön heti vuoden 2015 alusta lukien. 

Pykälän 2 momenttia ehdotetaan muutetta-
vaksi siten, että niistä poistetaan säännös 
neuvontajärjestöjen hyväksymisestä. Vuo-
desta 2015 lukien neuvojiksi voidaan valita 
ja hyväksyä ainoastaan luonnollisia henkilöi-
tä maaseutuasetuksen ja maaseudun kehittä-
misohjelman perusteella. Momenttien sisäl-
töön ei neuvontajärjestöjä lukuun ottamatta 
ehdoteta asiallisia muutoksia. 

Ehdotetun 3 momentin mukaan neuvojan 
tulisi ylläpitää ja kehittää maatilojen neuvon-
nan edellyttämää ammattitaitoa. Neuvojan 
tulisi seurata oman alansa kehitystä ja osallis-
tua esimerkiksi Maaseutuviraston järjestä-
miin koulutuksiin. Maaseutuvirasto on suun-
nitellut myös sen Internet–sivuille tehtävää 
koulutusmateriaalipakettia, jonka avulla neu-
voja voisi itsenäisesti hankkia lisää tarvitse-
maansa tietoa neuvonnasta sekä päivittää tie-
tojansa. 

Toimeenpanolain 46 §:ää (Neuvojien kel-
poisuusehdot) ehdotetaan muutettavaksi en-
sinnäkin siten, että neuvojalla tulisi olla neu-
vottavaan asiakokonaisuuden alaan soveltuva 
vähintään toisen asteen koulutus. Muutoksen 
jälkeen koulutusvaatimuksesta ei olisi enää 
mahdollista poiketa erityisestä syystä. Lisäk-
si neuvojalla tulisi olla neuvottavaan asiako-
konaisuuteen soveltuva neuvontakokemus. 
Neuvojien pätevyysvaatimukset perustuvat 
sekä horisontaaliasetuksen 13 artiklaan että 
maaseudun kehittämisohjelmaan. Soveltuva-
na toisen asteen ammatillisena koulutuksena 
voitaisiin pitää esimerkiksi koulutusta maata-
lous-, hevostalous-, puutarha-, ympäristö-, 
eläintenhoito- tai eläinlääkintäalalta taikka 
sähkö-, lvi-, rakennus- tai muulta vastaavalta 
tekniseltä alalta. Luonnollisesti mikä tahansa 
toisen asteen koulutus ei välttämättä anna pä-
tevyyttä toimia kaikilla neuvontasektoreilla 
eli esimerkiksi sähköteknikko ei olisi pätevä 
antamaan neuvontaa tuotantoeläinten hyvin-
voinnista ja terveydestä. Neuvontakokemuk-
sen voisi puolestaan todentaa esimerkiksi 
henkilön aiemman työkokemuksen perusteel-
la. Maaseudun kehittämisohjelman mukaan 
neuvojan tai sen organisaation, jonka palve-
luksessa neuvoja on, tulisi olla arvonlisäve-
rovelvollinen annettavasta neuvonnasta. Tä-
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män vuoksi ehdotetaan, että neuvojan tai, jos 
neuvoja on toisen palveluksessa, tämän työn-
antajan tulisi olla merkitty arvonlisäverolain 
(1501/1993) 172 §:ssä tarkoitettuun rekiste-
riin. Mainittuun rekisteriin merkitään kaikki 
ne, jotka ovat toiminnastaan arvonlisävero-
velvollisia ja rekisteriin merkitseminen voi-
daan todentaa esimerkiksi veroviranomaisen 
antamalla todistuksella tai yritysten osalta 
yritystietojärjestelmään sisältyvistä tiedoista. 
Yritystietojärjestelmän perustietoja pääsee 
jokainen tarkastelemaan joko yrityksen ni-
men tai Y-tunnuksen avulla. 

Toimeenpanolain 47 §:n (Hyväksynnän pe-
ruuttaminen) 1 momenttia ehdotetaan muu-
tettavaksi siten, että pykälästä poistetaan 
säännös neuvontajärjestön hyväksynnän pe-
ruuttamisesta, koska neuvojiksi voidaan vali-
ta ainoastaan luonnollisia henkilöitä. Muilta 
osin momenttiin ei ehdoteta asiallisia muu-
toksia. 

Toimeenpanolain 49 §:n (Neuvontarekiste-
ri) 1 momenttia ehdotetaan muutettavaksi re-
kisteriin tallennettavien tietojen osalta ensin-
näkin siten, että neuvontarekisteriin ei enää 
tallennettaisi neuvontajärjestöjä, koska edellä 
sanotun mukaisesti neuvojiksi voidaan jat-
kossa valita ainoastaan luonnollisia henkilöi-
tä. Nykyisin voimassa olevassa tilaneuvonta-
järjestelmässä tuki on maksettu viljelijälle ja 
viljelijä on tukihakemuksessa antanut myös 
palautteen saamastaan neuvonnasta. Maatilo-
jen neuvontajärjestelmässä korvaus makse-
taan neuvojalle ja neuvoja myös hakee ky-
seistä korvausta. Näin ollen vuoden 2015 lu-
kien ei tule enää olemaan virallista lomaket-
ta, jonka avulla viljelijältä saataisiin palautet-
ta neuvonnasta, mistä johtuen ehdotetaan, 
ettei neuvontarekisteriin tallennettaisi jatkos-
sa tietoa neuvonnasta annetusta palautteesta. 

Toimeenpanolain 50 §:n (Neuvontarekiste-
rin tietojen luovuttaminen ja säilytysaika) 
1 momenttia ehdotetaan muutettavaksi 
49 §:ään ehdotettujen muutosten johdosta si-
ten, että momentista poistettaisiin säännökset 
viljelijän neuvonnasta antaman palautteen 
luovuttamisesta, koska palautetta ei enää tal-
lenneta neuvontarekisteriin vuoden 2015 
alusta. 

Pykälän 2 momentista ehdotetaan poistet-
tavaksi maininta neuvontajärjestöistä. Mo-
menttia ehdotetaan lisäksi muutettavaksi tie-

tojen säilytysajan osalta siten, että tiedot säi-
lytettäisiin rekisterissä kymmenen vuoden 
ajan maaseudun kehittämisohjelman päätty-
misestä lukien. Myös tällä hetkellä tietojen 
säilytysaika on kymmenen vuotta tosin sillä 
erotuksella, että tiedot säilytetään kymmenen 
vuotta neuvonnan antamisvuodesta lukien. 

Toimeenpanolain 51 §:ään (Päätöksen 
maksullisuus) ehdotetaan lisättäväksi uusi 
2 momentti kunnan tekemän päätöksen tie-
doksi antamisesta, mistä johtuen myös pykä-
län otsikkoa ehdotetaan muutettavaksi pykä-
län sisältöä vastaavaksi. Aiemmin voimassa 
olleen lainsäädännön mukaan kunnan viran-
omaisen tekemä päätös voitiin antaa tiedoksi 
käyttäen hallintolain (434/2003) 59 §:ssä tar-
koitettua tavallista tiedoksiantoa eli lähettä-
mällä päätös postitse. Hallintolain 60 §:n 
mukaan todisteellista tiedoksiantoa eli pää-
töksen lähettämistä postitse saantitodistusta 
vastaan tulee käyttää silloin, jos päätös kos-
kee velvoittavaa päätöstä, josta alkaa kulua 
muutoksenhakuaika tai muu vastaanottajan 
oikeuteen vaikuttava määräaika. Kunnat te-
kevät päätökset valtaosasta suorien tukien 
lain, kansallisten tukien lain ja linjan 2-lain 
nojalla myönnettävistä tuista. Hallintolain 
näkökulmasta itse tukipäätös, vaikkei tukea 
myönnettäisi sen suuruisena kuin mitä tukea 
on haettu, ei ole sellainen hallintolain 
60 §:ssä tarkoitettu päätös, joka tulisi antaa 
tiedoksi todisteellisesti. Sen sijaan takaisin-
perintäpäätös on sellainen hallintolain 
60 §:ssä tarkoitettu päätös, joka tulee antaa 
tiedoksi todisteellisesti. Toimeenpanolain 
34 §:n 1 momentin mukaan tuen takaisinpe-
rinnästä päättää tuen myöntänyt viranomai-
nen. Kuntien tekemien tukipäätösten osalta 
takaisinperintäpäätöksiä tehdään vuosittain 
noin 10 000—12 000 kappaletta. Takaisinpe-
rintäpäätöksissä on kysymys siitä, että jo 
maksettua tukea peritään takaisin jonkin ha-
vaitun virheen tai puutteen vuoksi, eli käy-
tännössä tuensaaja rikkoo jotain tukiehtoa tai 
tuen myöntämisen edellytyksiä. Maaseutuvi-
rasto ei ole edellyttänyt näissä tilanteissa, että 
kunta korjaa alkuperäisen tukipäätöksen, 
koska takaisinperintäpäätöksellä korjataan 
virheellistä aikaisempaa tuen myöntö- tai 
maksupäätöstä. Takaisinperittävät määrät 
ovat keskimääräiseesti laskettuna joitain sa-
toja euroja, mutta takaisinperintäpäätökset 
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voivat koskea jopa ainoastaan muutamien eu-
rojen takaisinperintää. Koska kuntien teke-
mät takaisinperintäpäätökset ovat luonteel-
taan massapäätöksiä samoin kuin kuntien te-
kemät tuen myöntämispäätökset, on perustel-
tua, että myös kuntien tekemät takaisinperin-
täpäätökset voitaisiin antaa tiedoksi tavallista 
tiedoksiantoa käyttäen. Tämä on ollut myös 
käytäntö useita vuosikymmeniä ennen toi-
meenpanolain voimaan tuloa eikä käytäntöä 
ole aiemman lainsäädännön voimassa ollessa 
kyseenalaistettu myöskään tuensaajien tahol-
ta. Päätöksen todisteellinen tiedoksianto 
saantitodistuksella maksaa lisäksi tällä het-
kellä noin seitsemän euroa kappale, mikä li-
säisi huomattavasti kustannuksia. Maaseutu-
hallinnolla ei ole myöskään käytettävissä jär-
jestelmää, jolla päätös voitaisiin antaa todis-
teellisesti tiedoksi sähköisestä asioinnista vi-
ranomaistoiminnassa annetun lain (13/2003) 
18 §:n mukaisesti. Edellä sanotun perusteella 
ehdotetaan, että kunnan tekemä päätös — ta-
kaisinperintäpäätös mukaan lukien — voitai-
siin antaa tiedoksi käyttäen hallintolain 
59 §:ssä tarkoitettua tavallista tiedoksiantoa. 
Hakijan suostumuksella päätös voitaisiin an-
taa tiedoksi myös sähköisestä asioinnista vi-
ranomaistoiminnassa annetun lain 19 §:ssä 
tarkoitettua tavallista sähköistä tiedoksiantoa 
käyttäen. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskusten tekemät takaisinperintäpäätökset 
annettaisiin jatkossakin todisteellista tiedok-
siantoa käyttäen kuten aiemmin voimassa ol-
leen lainsäädännön voimassa ollessa. 
 
3  Esityksen vaikutukset  

Maaseudun kehittämisohjelman mukainen 
korvaus maatilojen neuvontapalvelusta mak-
settaisiin Euroopan unionin osarahoitteisena 
tukena ja se muodostuisi maaseuturahaston 
rahoitusosuudesta ja kansallisesta rahoitus-
osuudesta. Ohjelmakauden aikana korvausta 
on alustavasti arvioitu maksettavan 34 mil-
joonaa euroa, josta maaseuturahaston osuus 
on 42 prosenttia. Kansallisesti neuvontapal-
veluiden korvausta rahoitettaisiin siten vuo-
sina 2015—2020 noin 20 miljoonaa euroa. 
Neuvontapalveluille maksettava korvausmää-
rä kasvaisi huomattavasti verrattuna tällä 
hetkellä tilaneuvontaan ja maatilojen ener-
giasuunnitelmiin maksettavaan tukimäärään 

verrattuna. Vuonna 2013 tilaneuvonnan tu-
keen osoitettiin 200 000 euron suuruinen 
määräraha ja vuonna 2014 määräraha on suu-
ruudeltaan 100 000 euroa, mutta esimerkiksi 
vuoden 2013 tilaneuvonnan määrärahasta 
käytettiin vain noin 108 000 euroa. Maatilo-
jen energiasuunnitelmien laatimiseen on puo-
lestaan osoitettu 1,5 miljoonan euron suurui-
nen määräraha, mutta tukea maatilojen ener-
giasuunnitelmien laatimiseen on vuosittain 
myönnetty ja maksettu alle 100 000 euroa. 

Korvaus neuvontapalvelusta maksettaisiin 
neuvojalle tai, jos neuvoja on toisen palve-
luksessa, tämän työnantajalle yhtä neuvonta-
tapahtumaa kohti. Korvauksen tasosta sää-
dettäisiin valtioneuvoston asetuksella. Maa-
seudun kehittämisohjelmassa korvauksen 
suuruudeksi on suunniteltu 63 euroa tunnilta, 
minkä lisäksi korvattaisiin matkakustannuk-
sia. Maaseudun kehittämisohjelmassa yhden 
neuvontatapahtuman korvauksen enimmäis-
määräksi on suunniteltu 1 500 euroa ja koko 
ohjelmakauden aikana maksettavan korvauk-
sen enimmäismääräksi maatilaa kohden 
3 500 euroa. Maatila voisi saada neuvonta-
palveluita huomattavasti suuremman euro-
määrän puitteissa muutoksen tultua voimaan, 
sillä tällä hetkellä tilaneuvonnan kustannuk-
sia korvataan kalenterivuoden aikana käyte-
tyistä neuvontapalveluista enintään 330 euroa 
ja energiasuunnitelman laatimisesta 965 eu-
roa. Vuoden 2015 alusta käyttöön otettavat 
uudet maatilojen neuvontapalvelut kattavat 
huomattavasti enemmän asiakokonaisuuksia 
kuin nykyinen tilaneuvonta. 

Maaseutuvirasto valitsisi maatalouden 
neuvontajärjestelmän mukaista neuvontaa 
antavat neuvojat. Kun neuvojia valitaan en-
simmäistä kertaa, tämä vaatii Maaseutuviras-
tossa työtä arviolta 12 henkilötyökuukautta, 
koska tällöin joudutaan muun muassa laati-
maan neuvojien valintakriteerit ensimmäistä 
kertaa. Lisäksi arvioiden mukaan ensimmäis-
tä kertaa neuvojia valittaessa tarjouksia tulee 
huomattavasti enemmän kuin ensimmäistä 
valintakertaa seuraavina vuosina, koska neu-
vojat eivät voi saada korvausta aiemman 
lainsäädännön voimassa ollessa tehdyn hy-
väksynnän perusteella, vaan kaikkien vuoden 
2015 alusta lukien maatilojen neuvontaa an-
tavat henkilöt tulee valita uudelleen. On 
myös huomattava, että vuonna 2014 nykyi-
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nen tilatukijärjestelmä ja energiasuunnitel-
matuki työllistävät Maaseutuvirastossa sa-
manaikaisesti uuden neuvontajärjestelmän 
valmistelun kanssa. Uuden neuvontajärjes-
telmän käyttöönottamisen johdosta Maaseu-
tuviraston tietojärjestelmiin tehtävät muutok-
set aiheuttavat virastolle noin 110 000 euron 
suuruisen kustannuksen. 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
käsittelisi neuvontapalveluiden korvauksen 
maksuhakemukset ja tekisi päätöksen korva-
uksen maksamisesta. Tehtävä on uusi elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille. 
Uuden tehtävän aiheuttamaa henkilöstötar-
vetta on vaikea arvioida, koska tässä vaihees-
sa ei ole tiedossa, kuinka paljon uuden maati-
lojen neuvontajärjestelmän mukaisia korva-
uksia tullaan vuosittain hakemaan ja kuinka 
paljon neuvontatapahtumia vuosittain on. Li-
säksi tehtävät jakautuvat 15 elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskukselle. Tämän het-
kisen arvion mukaan tehtävän hoitamisen ei 
kuitenkaan arvioida lisäävän henkilöstö-
resurssitarvetta, vaan tehtävä voidaan hoitaa 
nykyisillä henkilöstöresursseilla. Maksupää-
töksen tekemiseen on valmisteltu myös säh-
köisiä asiointimenettelyjä, jotka nopeuttavat 
ja helpottavat asian käsittelyä. Tällä hetkellä 
päätöksen tilaneuvonnan tuen myöntämisestä 
tekee kunta, joten kuntien tehtävät vähenisi-
vät tältä osin muutoksen tultua voimaan. 

Maatalouden neuvontajärjestelmän mukais-
ta neuvontaa antavat neuvojat valittaisiin 
noudattaen julkisista hankinnoista annetun 
lain mukaista menettelyä. Neuvojille ei arvi-
oida aiheutuvan tarjouksen tekemisestä mer-
kittävästi työtä; aikaa tarjouksen tekemiseen 
kuluu arvioiden mukaan korkeintaan muuta-
mia tunteja. Toisaalta neuvojat valitaan koko 
ohjelmakaudeksi eli vuoden 2020 loppuun 
asti toisin kuin nykyisin, kun neuvoja voi-
daan hyväksyä korkeintaan kolmen vuoden 
määräajaksi, minkä jälkeen tämän täytyy ha-
kea uudelleen hyväksyntää. Tältä osin ehdo-
tus vähentää toimijoiden hallinnollista taak-
kaa. 
 
4  Asian valmiste lu 

Esitys on valmisteltu maa- ja metsätalous-
ministeriössä. Valmistelun aikana on kuultu 
Maaseutuvirastoa. 

Hallituksen esitysluonnoksesta on pyydetty 
lausunto 33 taholta. Hallituksen esitysluon-
noksesta on saatu lausunto oikeusministeriöl-
tä, työ- ja elinkeinoministeriöltä, ympäristö-
ministeriöltä, Elintarviketurvallisuusvirastol-
ta, Maaseutuvirastolta, Turvallisuus- ja ke-
mikaalivirastolta, Ahvenanmaan valtionvi-
rastolta, Varsinais-Suomen elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskukselta, Maa- ja 
metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK 
ry:ltä, Svenska Lantbruksproducenternas 
Centralförbund SLC rf:ltä, ProAgria Keskus-
ten Liitolta, Svenska lantbrukssällskapens 
förbund rf:ltä ja Motiva Oy:ltä. 

Saaduissa lausunnoissa esitykseen suhtau-
duttiin pääosin myönteisesti. Useisiin lausun-
toihin sisältyi näkemyksiä lain toimeenpa-
nosta, kuten neuvojien valintamenettelystä, 
sekä kannanottoja annettavan neuvonnan si-
sällöstä ja neuvojien yksityiskohtaisemmista 
pätevyysvaatimuksista. Saatujen lausuntojen 
perusteella lain 51 §:n säännöstä päätöksen 
tiedoksi antamisesta on muutettu oikeusmi-
nisteriön esittämällä tavalla ja lain siirtymä-
säännöstä on täydennetty nykyisten tilaneu-
vojien hyväksymisen päättymisen osalta. 
 
5  Voimaantulo  

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan mah-
dollisimman pian. Lakiehdotukseen sisälty-
vät maatilojen neuvontajärjestelmää koskevat 
säännökset eli 9 luvun suomenkielinen otsik-
ko sekä 44—47, 49 ja 50 § ehdotetaan kui-
tenkin tuleviksi voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2015, jolloin uusi maatilojen neuvonta-
järjestelmä otetaan käyttöön. Maaseutuviras-
to voisi käynnistää neuvojien valintaproses-
sin ja suorittaa neuvojien valintaan liittyviä 
toimenpiteitä sen jälkeen, kun laki on tullut 
voimaan. 

Vuoden 2015 alusta lukien ei enää anneta 
tilatukiasetuksen 12 artiklan mukaista neu-
vontaa, vaan neuvontaa annetaan maaseu-
tuasetuksen 15 artiklassa ja horisontaaliase-
tuksen 12 artiklassa tarkoitettuna neuvonta-
palveluna. Vuoden 2015 alusta käyttöön otet-
tava neuvontajärjestelmä kattaa huomattavas-
ti laajemman aihealueen kuin tällä hetkellä 
annettava tilaneuvonta. Lisäksi maaseutuase-
tuksen 15 artiklan 3 kohdan mukaan neuvojat 
on valittava tarjouspyynnöillä ja valintaan on 
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sovellettava julkisia hankintoja koskevaa 
lainsäädäntöä. Tämän vuoksi ehdotetaan sel-
vyyden vuoksi säädettävän, että nykyisin ti-
laneuvontaa antavien neuvojien hyväksyntä 
päättyy ehdotetun lain maatilojen neuvontaa 
koskevien säännösten tullessa voimaan. Ny-
kyisin tilaneuvontaa antavien neuvojien tulisi 
siten osallistua uusien neuvojien valintapro-
sessiin, jonka Maaseutuvirasto järjestää lain 
tultua voimaan. 
 
6  Suhde perustus laki in  ja  säätä-

misjärjestys  

Toimeenpanolailla on kumottiin aiemmin 
voimassa olleet, perustuslain näkökulmasta 
ongelmallisina pidetyt maaseutuelinkeinojen 
tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta 
menettelystä annettu laki ja Euroopan yhtei-
sön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöön-
panosta annettu laki. Toimeenpanolain sää-
tämisen yhteydessä lain tasolle nostettiin sel-
laisia esimerkiksi valvontaa ja valvontaseu-
raamuksia koskevia säännöksiä, joista aiem-
min säädettiin ainoastaan asetustasolla, vaik-

ka perustuslain näkökulmasta katsottuna asia 
olisi edellyttänyt lain tasoista perussäännöstä. 
Toimeenpanolakia valmisteltaessa kiinnitet-
tiin myös huomiota asetuksenantovaltuuksien 
tarkkarajaisuuteen ja otettiin huomioon pe-
rustuslakivaliokunnan edellyttämä säädösta-
son arviointi kokonaisuudessaan.  

Tähän esitykseen ei sisälly ehdotuksia uu-
sista asetuksenantovaltuuksista. Neuvontajär-
jestelmää koskevat ehdotukset, kuten neuvo-
jien valintamenettely, perustuvat horisontaa-
liasetuksen ja maaseutuasetuksen säännök-
siin, jotka ovat jäsenvaltioissa suoraan sovel-
lettavaa oikeutta. Tällä hetkellä tilaneuvontaa 
antavien neuvojien hyväksynnän päättymistä 
koskevassa säännöksessä on otettu huomioon 
perustuslakivaliokunnan lausuntokäytäntö 
(esimerkiksi PeVL 9/2013 vp). 

Valtioneuvosto katsoo, että ehdotettu laki 
voidaan käsitellä tavallisessa lainsäätämisjär-
jestyksessä. 
 

Edellä esitetyn perusteella annetaan edus-
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus:
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Lakiehdotus 
 
 
 

Laki 
maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain (192/2013) 4 §:n 1 kohta, 6 §:n 

1 momentti, 12 §:n 1 momentti, 37 ja 39 §, 9 luvun otsikon suomenkielinen sanamuoto, 44—
46 §, 47 §:n 1 momentti, 49 §:n 1 momentti, 50 § ja 51 §:n otsikko, sekä 

lisätään 4 §:ään uusi 5 a kohta ja 51 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti: 
 
 

4 §  

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan:  
1) horisontaaliasetuksella yhteisen maata-

louspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista 
ja seurannasta ja neuvostona asetusten (ETY) 
N:o 352/78, (EY) N:o 165/94, (EY) N:o 
2799/98, (EY) N:o 814/2000, (EY) N:o 
1290/2005 ja (EY) N:o 458/2008 kumoami-
sesta annettua Euroopan parlamentin ja neu-
voston asetusta (EU) N:o 1306/2013; 
— — — — — — — — — — — — — —  

5 a) maaseutuasetuksella Euroopan maa-
seudun kehittämisen maatalousrahaston 
(maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehit-
tämiseen ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 
1698/2005 kumoamisesta annettua Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o 
1305/2013; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

6 §  

Maaseutuvirasto 

Maaseutuvirasto vastaa tukijärjestelmien ja 
Manner-Suomen maaseudun kehittämisoh-
jelman toimeenpanon suunnittelusta, toteu-
tuksesta, kehittämisestä ja seurannasta sekä 
varojen käytön asianmukaisesta hallinnosta 
ja valvonnasta. Maaseutuvirasto ohjaa ja val-
voo tukijärjestelmien toimeenpanoa sekä 
muita viranomaisia näiden hoitaessa horison-

taaliasetuksen 7 artiklan nojalla maksajavi-
raston vastuulle kuuluvia tehtäviä. Lisäksi 
Maaseutuvirasto vastaa tukeen liittyvien me-
nojen tarkastamisesta ja hyväksymisestä, 
maksujen suorittamisesta sekä muista tukijär-
jestelmiin liittyvistä hallinnollisista tehtävis-
tä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

12 § 

Viranomaisen alueellinen toimivalta 

Toimivaltainen on se 8—11 §:ssä tarkoitet-
tu viranomainen, jonka toimialueella maati-
lan talouskeskus sijaitsee. Jos maatilalla ei 
ole talouskeskusta, toimivaltainen on se vi-
ranomainen, jonka toimialueella pääosa maa-
tilan pelloista sijaitsee. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

37 § 

Maksajavirasto 

Maaseutuvirasto toimii horisontaaliasetuk-
sen 7 artiklassa tarkoitettuna maksajavirasto-
na. 
 

39 § 

Todentamisviranomainen 

Maa- ja metsätalousministeriö nimeää ho-
risontaaliasetuksen 9 artiklassa tarkoitetun 
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todentamisviranomaisen. Todentamisviran-
omaiseksi voidaan nimetä viranomainen 
taikka tilintarkastuslaissa tai julkishallinnon 
ja -talouden tilintarkastajista annetussa laissa 
tarkoitettu tilintarkastusyhteisö tai tilintarkas-
taja. 
 

9 luku 

Maatilojen neuvontajärjestelmän toi-
meenpano 

44 § 

Maatilojen neuvontajärjestelmä 

Maaseutuasetuksen 15 artiklassa ja ho-
risontaaliasetuksen 12 artiklassa tarkoitettua 
neuvontapalvelua antavat Maaseutuviraston 
valitsemat neuvojat. 
 

45 § 

Neuvojien valitseminen ja hyväksyminen 

Neuvojat valitaan noudattaen, mitä julkisis-
ta hankinnoista annetussa laissa (348/2007) 
säädetään. Neuvojat valitaan ja hyväksytään 
määräajaksi, joka päättyy Manner-Suomen 
maaseudun kehittämisohjelman 2014—2020 
voimassaolon päättyessä. 

Valitsemisen ja hyväksymisen edellytykse-
nä on, että neuvojalla on neuvontatehtävän 
laatuun ja laajuuteen nähden riittävä asian-
tuntemus. Neuvojan tulee lisäksi täyttää 
46 §:ssä säädetyt kelpoisuusehdot. 

Neuvojan tulee ylläpitää ja kehittää maati-
lojen neuvonnan edellyttämää ammattitaitoa. 
 

46 § 

Neuvojien kelpoisuusehdot 

Neuvojalla tulee olla neuvottavan asiako-
konaisuuden alaan soveltuva vähintään toisen 
asteen koulutus ja soveltuva neuvontakoke-
mus. Neuvojan tai, jos neuvoja on toisen pal-
veluksessa, tämän työnantajan tulee olla 
merkitty arvonlisäverolain (1501/1993) 
172 §:ssä tarkoitettuun arvonlisäverovelvol-
listen rekisteriin. 
 

47 §  

Hyväksynnän peruuttaminen 

Maaseutuvirasto voi peruuttaa hyväksymi-
sen, jollei neuvoja täytä hyväksymisen edel-
lytyksiä tai jollei tämän muutoin voida katsoa 
olevan soveltuva tehtäväänsä virheellisen 
menettelynsä tai laiminlyöntinsä vakavuuden 
tai toistuvuuden vuoksi. Maaseutuviraston on 
ennen hyväksymisen peruuttamista annettava 
neuvojalle kirjallinen huomautus sekä kuul-
tava tätä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

49 §  

Neuvontarekisteri  

Neuvontajärjestelmän toimeenpanoa varten 
on neuvontarekisteri. Rekisteriin talletetaan 
tarpeelliset yksilöinti- ja yhteystiedot maati-
lojen neuvontajärjestelmän neuvojista sekä 
muut neuvonnan toteuttamista ja seurantaa 
varten tarpeelliset tiedot.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

50 §  

Neuvontarekisterin tietojen luovuttaminen ja 
säilytysaika  

Neuvontarekisterin tietojen julkisuuteen, 
niiden luovuttamiseen ja luovuttamisesta pe-
rittäviin maksuihin sovelletaan viranomaisten 
toiminnan julkisuudesta annettua lakia ja 
henkilötietojen käsittelyyn henkilötietolakia 
(523/1999).  

Valitut neuvojat merkitään neuvontarekis-
teriin. Tiedot säilytetään rekisterissä kymme-
nen vuoden ajan Manner-Suomen maaseudun 
kehittämisohjelman 2014—2020 päättymi-
sestä. 
 

51 § 

Päätöksen maksullisuus ja tiedoksianto 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kunnan tekemä päätös voidaan antaa tie-

doksi siten kuin hallintolain 59 §:ssä sääde-
tään. 
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——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä    kuuta 

20  . Sen 9 luvun otsikon suomenkielinen sa-
namuoto sekä 44—47, 49 ja 50 § tulevat kui-
tenkin voimaan    päivänä     kuuta 20  . 

Tämän lain 9 luvun suomenkielisen otsikon 
sanamuodon sekä 44—47, 49 ja 50 §:n voi-
maan tullessa voimassa oleva hyväksyntä 
neuvonnan antamiseen päättyy tämän lain 
9 luvun suomenkielisen otsikon sanamuodon 
sekä 44—47, 49 ja 50 §:n tullessa voimaan. 

————— 
 
 

Helsingissä 3 päivänä huhtikuuta 2014 

 
 

Pääministeri 

JYRKI KATAINEN 

 
 

Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen 
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Liite 
Rinnakkaisteksti 

 

Laki 
maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain (192/2013) 4 §:n 1 kohta, 6 §:n 

1 momentti, 12 §:n 1 momentti, 37 ja 39 §, 9 luvun otsikon suomenkielinen sanamuoto, 44—
46 §, 47 §:n 1 momentti, 49 §:n 1 momentti, 50 § ja 51 §:n otsikko, sekä 

lisätään 4 §:ään uusi 5 a kohta ja 51 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

4�§ 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) rahoitusasetuksella yhteisen maatalous-

politiikan rahoituksesta annettua neuvoston 
asetusta (EY) N:o 1290/2005; 
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

4 §  

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan:  
1) horisontaaliasetuksella yhteisen maata-

louspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista 
ja seurannasta ja neuvostona asetusten 
(ETY) N:o 352/78, (EY) N:o 165/94, (EY) 
N:o 2799/98, (EY) N:o 814/2000, (EY) N:o 
1290/2005 ja (EY) N:o 458/2008 kumoami-
sesta annettua Euroopan parlamentin ja neu-
voston asetusta (EU) N:o 1306/2013; 
— — — — — — — — — — — — — —  

5 a) maaseutuasetuksella Euroopan maa-
seudun kehittämisen maatalousrahaston 
(maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehit-
tämiseen ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 
1698/2005 kumoamisesta annettua Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o 
1305/2013; 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
6�§ 

Maaseutuvirasto 

Maaseutuvirasto vastaa tukijärjestelmien ja 
Manner-Suomen maaseudun kehittämisoh-
jelman toimeenpanon suunnittelusta, toteu-
tuksesta, kehittämisestä ja seurannasta sekä 
varojen käytön asianmukaisesta hallinnosta ja 
valvonnasta. Maaseutuvirasto ohjaa ja valvoo 
tukijärjestelmien toimeenpanoa sekä muita 
viranomaisia näiden hoitaessa rahoitusasetuk-
sen 6 artiklan nojalla maksajaviraston vas-

6 §  

Maaseutuvirasto 

Maaseutuvirasto vastaa tukijärjestelmien ja 
Manner-Suomen maaseudun kehittämisoh-
jelman toimeenpanon suunnittelusta, toteu-
tuksesta, kehittämisestä ja seurannasta sekä 
varojen käytön asianmukaisesta hallinnosta 
ja valvonnasta. Maaseutuvirasto ohjaa ja val-
voo tukijärjestelmien toimeenpanoa sekä 
muita viranomaisia näiden hoitaessa horison-
taaliasetuksen 7 artiklan nojalla maksajavi-
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tuulle kuuluvia tehtäviä. Lisäksi Maaseutuvi-
rasto vastaa tukeen liittyvien menojen tarkas-
tamisesta ja hyväksymisestä, maksujen suorit-
tamisesta sekä muista tukijärjestelmiin liitty-
vistä hallinnollisista tehtävistä. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

raston vastuulle kuuluvia tehtäviä. Lisäksi 
Maaseutuvirasto vastaa tukeen liittyvien me-
nojen tarkastamisesta ja hyväksymisestä, 
maksujen suorittamisesta sekä muista tukijär-
jestelmiin liittyvistä hallinnollisista tehtävis-
tä. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
12 § 

Viranomaisen alueellinen toimivalta 

Toimivaltainen on se 8—10 §:ssä tarkoitet-
tu viranomainen, jonka toimialueella maatilan 
talouskeskus sijaitsee. Jos maatilalla ei ole ta-
louskeskusta, toimivaltainen on se viran-
omainen, jonka toimialueella pääosa maatilan 
pelloista sijaitsee. 
— — — — — — — — — — — — — — 

12 § 

Viranomaisen alueellinen toimivalta 

Toimivaltainen on se 8—11 §:ssä tarkoitet-
tu viranomainen, jonka toimialueella maati-
lan talouskeskus sijaitsee. Jos maatilalla ei 
ole talouskeskusta, toimivaltainen on se vi-
ranomainen, jonka toimialueella pääosa maa-
tilan pelloista sijaitsee. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
37 § 

Maksajavirasto 

Maaseutuvirasto toimii rahoitusasetuksen 
6�artiklassa tarkoitettuna maksajavirastona. 
 

37 § 

Maksajavirasto 

Maaseutuvirasto toimii horisontaaliasetuk-
sen 7 artiklassa tarkoitettuna maksajaviras-
tona. 

 
39 § 

Todentamisviranomainen 

Maa- ja metsätalousministeriö nimeää ra-
hoitusasetuksen 7 artiklassa tarkoitetun to-
dentamisviranomaisen. Todentamisviran-
omaiseksi voidaan nimetä viranomainen taik-
ka tilintarkastuslaissa tai julkishallinnon ja -
talouden tilintarkastajista annetussa laissa 
tarkoitettu tilintarkastusyhteisö tai tilintarkas-
taja. 

39 § 

Todentamisviranomainen 

Maa- ja metsätalousministeriö nimeää ho-
risontaaliasetuksen 9 artiklassa tarkoitetun 
todentamisviranomaisen. Todentamisviran-
omaiseksi voidaan nimetä viranomainen 
taikka tilintarkastuslaissa tai julkishallinnon 
ja -talouden tilintarkastajista annetussa laissa 
tarkoitettu tilintarkastusyhteisö tai tilintarkas-
taja. 

 
9 luku 

Tilaneuvontajärjestelmän toimeenpano 

9 luku 

Maatilojen neuvontajärjestelmän toimeen-
pano 

 
44�§ 

Tilaneuvontajärjestelmä 

Tilatukiasetuksen 12 artiklassa tarkoitettua 

44 §

Maatilojen neuvontajärjestelmä 

Maaseutuasetuksen 15 artiklassa ja ho-
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maatalousmaata ja tilanhoitoa koskevaa neu-
vontaa antavat Maaseutuviraston hyväksymät 
järjestöt ja neuvojat. Tilaneuvonta on maksul-
lista. 

risontaaliasetuksen 12 artiklassa tarkoitettua 
neuvontapalvelua antavat Maaseutuviraston 
valitsemat neuvojat. 
 

 
45 § 

Neuvojien hyväksyminen 

Neuvontajärjestön ja neuvojan hyväksymis-
tä haetaan kirjallisesti Maaseutuvirastolta. 
Hyväksyntä tehdään enintään kolmen vuoden 
määräajaksi kerrallaan. 
 
 

Hyväksymisen edellytyksenä on, että neu-
vontajärjestöllä ja neuvojalla on tehtävänsä 
laatuun ja laajuuteen nähden riittävä asiantun-
temus. Neuvojien tulee lisäksi täyttää 46 §:ssä 
säädetyt kelpoisuusehdot. 

Maaseutuviraston on kuultava Elintarvike-
turvallisuusvirastoa ennen sellaisen neuvonta-
järjestön tai neuvojan hyväksymistä, joka an-
taa neuvontaa eläinten tunnistuksesta ja rekis-
teröinnistä, kasvinsuojeluaineista, elintarvik-
keista, rehuista tai eläinten hyvinvoinnista ja 
eläintaudeista ilmoittamisesta. 

Valtioneuvoston asetuksella annetaan tar-
kempia säännöksiä neuvontajärjestöjen ja 
neuvojien hyväksymismenettelystä. 

45 § 

Neuvojien valitseminen ja hyväksyminen 

Neuvojat valitaan noudattaen, mitä julki-
sista hankinnoista annetussa laissa 
(348/2007) säädetään. Neuvojat valitaan ja 
hyväksytään määräajaksi, joka päättyy Man-
ner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 
2014—2020 voimassaolon päättyessä. 

Valitsemisen ja hyväksymisen edellytykse-
nä on, että neuvojalla on neuvontatehtävän 
laatuun ja laajuuteen nähden riittävä asian-
tuntemus. Neuvojan tulee lisäksi täyttää 
46 §:ssä säädetyt kelpoisuusehdot. 

Neuvojan tulee ylläpitää ja kehittää maati-
lojen neuvonnan edellyttämää ammattitaitoa. 
 
 
 
 
 

 

 
46 § 

Neuvojien kelpoisuusehdot 

Neuvojalla tulee olla neuvottavan asiako-
konaisuuden alaan soveltuva vähintään opis-
totasoinen koulutus tai muu vastaava koulutus 
sekä vähintään vuoden työkokemus kyseiseltä 
alalta. Erityisestä syystä voidaan koulutusvaa-
timuksesta poiketa ja hyväksyä neuvojaksi 
myös vastaavat tiedot ja taidot omaava henki-
lö, jolla on pitkä työkokemus. Neuvojalla on 
lisäksi oltava kokemusta neuvonnasta. 

Neuvojan on suoritettava Maaseutuviraston 
järjestämä koe hyväksytysti. Neuvontajärjes-
tön tai neuvojan on lisäksi esitettävä Maaseu-
tuvirastolle kirjallinen neuvonnan toiminta-
suunnitelma. 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa 
tarkempia säännöksiä neuvojille järjestettä-
vän kokeen sisällöstä ja toteuttamistavasta 

46 § 

Neuvojien kelpoisuusehdot 

Neuvojalla tulee olla neuvottavan asiako-
konaisuuden alaan soveltuva vähintään toisen 
asteen koulutus sekä soveltuva neuvontako-
kemus. Neuvojan tai, jos neuvoja on toisen 
palveluksessa, tämän työnantajan tulee olla 
merkitty arvonlisäverolain (1501/1993) 
172 §:ssä tarkoitettuun arvonlisäverovelvol-
listen rekisteriin. 
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sekä neuvonnan toimintasuunnitelmaan sisäl-
lytettävistä seikoista. 

 
 
 

 
47�§ 

Hyväksynnän peruuttaminen 

Maaseutuvirasto voi peruuttaa hyväksymi-
sen, jollei neuvontajärjestö tai neuvoja täytä 
hyväksymisen edellytyksiä tai jollei tämän 
muutoin voida katsoa olevan soveltuva tehtä-
väänsä virheellisen menettelynsä tai laimin-
lyöntinsä vakavuuden tai toistuvuuden vuok-
si. Maaseutuviraston on ennen hyväksymisen 
peruuttamista annettava neuvontajärjestölle 
tai neuvojalle kirjallinen huomautus sekä 
kuultava tätä. 
— — — — — — — — — — — — — —  

47 §  

Hyväksynnän peruuttaminen 

Maaseutuvirasto voi peruuttaa hyväksymi-
sen, jollei neuvoja täytä hyväksymisen edel-
lytyksiä tai jollei tämän muutoin voida katsoa 
olevan soveltuva tehtäväänsä virheellisen 
menettelynsä tai laiminlyöntinsä vakavuuden 
tai toistuvuuden vuoksi. Maaseutuviraston on 
ennen hyväksymisen peruuttamista annettava 
neuvojalle kirjallinen huomautus sekä kuul-
tava tätä. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
49�§ 

Neuvontarekisteri 

Neuvontajärjestelmän toimeenpanoa varten 
on neuvontarekisteri. Rekisteriin talletetaan: 

1) tarpeelliset yksilöinti- ja yhteystiedot ti-
laneuvontajärjestelmän neuvontajärjestöistä, 
neuvojista ja neuvontaan osallistuvista tuen-
saajista; 

2) palaute, jonka tuensaajat antavat neu-
vontajärjestöistä ja neuvojista; sekä 

3) muut neuvonnan toteuttamista ja seuran-
taa varten tarpeelliset tiedot. 
— — — — — — — — — — — — — —  

49 §  

Neuvontarekisteri  

Neuvontajärjestelmän toimeenpanoa varten 
on neuvontarekisteri. Rekisteriin talletetaan 
tarpeelliset yksilöinti- ja yhteystiedot maati-
lojen neuvontajärjestelmän neuvojista sekä 
muut neuvonnan toteuttamista ja seurantaa 
varten tarpeelliset tiedot.  
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
50�§ 

Neuvontarekisterin tietojen luovuttaminen ja 
säilytysaika 

Neuvontarekisterin tietojen julkisuuteen, 
niiden luovuttamiseen ja luovuttamisesta pe-
rittäviin maksuihin sovelletaan viranomaisten 
toiminnan julkisuudesta annettua lakia ja 
henkilötietojen käsittelyyn henkilötietolakia 
(523/1999). Tietoja tuensaajan tilaneuvon-
nasta antamasta palautteesta luovutetaan 
kuitenkin ainoastaan valtion ja kunnan viran-
omaiselle laissa tai Euroopan unionin lain-
säädännössä säädettyjen tehtävien hoitamista 
varten, palautetta saaneelle neuvojalle tai 

50 §  

Neuvontarekisterin tietojen luovuttaminen ja 
säilytysaika  

Neuvontarekisterin tietojen julkisuuteen, 
niiden luovuttamiseen ja luovuttamisesta pe-
rittäviin maksuihin sovelletaan viranomaisten 
toiminnan julkisuudesta annettua lakia ja 
henkilötietojen käsittelyyn henkilötietolakia 
(523/1999).  
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neuvontajärjestölle taikka sille neuvontajär-
jestölle, jonka palveluksessa palautetta saa-
nut neuvoja toimii. Edellä tarkoitetut tiedot 
luovutetaan ainoastaan ilman palautteen an-
tajan henkilötietoja. 

Hyväksytyt neuvontajärjestöt ja neuvojat 
voidaan merkitä neuvontarekisteriin enintään 
kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Tiedot säilyte-
tään rekisterissä kymmenen vuoden ajan sen 
kalenterivuoden päättymisestä, jona neuvon-
taa on annettu. 

 
 
 
 
 

Valitut neuvojat merkitään neuvontarekis-
teriin. Tiedot säilytetään rekisterissä kymme-
nen vuoden ajan Manner-Suomen maaseudun 
kehittämisohjelman 2014—2020 päättymises-
tä lukien. 

 
51 § 

Päätöksen maksullisuus 

— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

51 § 

Päätöksen maksullisuus ja tiedoksianto 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kunnan tekemä päätös voidaan antaa tie-

doksi siten kuin hallintolain 59 §:ssä sääde-
tään. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä    kuuta 

20  . Sen 9 luvun otsikon suomenkielinen sa-
namuoto sekä 44—47, 49 ja 50 § tulevat kui-
tenkin voimaan   päivänä     kuuta 20  . 

Tämän lain 9 luvun suomenkielisen otsikon 
sanamuodon sekä 44—47, 49 ja 50 §:n voi-
maan tullessa voimassa oleva hyväksyntä 
neuvonnan antamiseen päättyy tämän lain 
9 luvun suomenkielisen otsikon sanamuodon 
sekä 44—47, 49 ja 50 §:n tullessa voimaan. 

——— 
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