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Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalouden ra-
kennetuista annetun lain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maa-
talouden rakennetuista annettua lakia. Esitys 
liittyy Euroopan unionin yhteisen maatalous-
politiikan uuteen rahoituskauteen. Lakiehdo-
tuksen tarkoituksena on toteuttaa maatalou-
den rakennetukia koskevat Euroopan unionin 
lainsäädännön uudistamisesta ja sen nojalla 
laaditusta uudesta Manner-Suomen maaseu-
dun kehittämisohjelmasta aiheutuvat muu-

tokset sekä mahdollistaa sähköisen hakume-
nettelyn käyttö. Lakiin tehtäisiin myös eräitä 
tuen hakijan ja viranomaisten hallinnollista 
taakkaa vähentäviä muutoksia tuen kansalli-
sia edellytyksiä karsimalla. Lisäksi lakiin 
tehtäisiin teknisluonteisia tarkennuksia. 

Laki ehdotetaan tulemaan voimaan ensi ti-
lassa. 

 
————— 
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YLEISPERUSTELUT 

 
1  Johdanto 

Esitys on osa Euroopan unionin, EU, yhtei-
sen maatalouspolitiikan uudistamisen vuoksi 
toteutettavaa kansallisen lainsäädännön uu-
distamista ohjelmakaudelle 2014—2020. Osa 
kyseisestä lainsäädännöstä uudistetaan anta-
malla kokonaan uusi laki ja osa toteuttamalla 
tarvittavat muutokset voimassa olevaa lakia 
muuttamalla. Esityksen mukainen lakiehdo-
tus kuuluu jälkimmäisiin. Syynä tähän on se, 
että uuden ohjelmakauden EU-lainsäädännön 
mukaan nykyistä rakennetukijärjestelmää on 
mahdollista jatkaa pääosin samankaltaisena 
ja nykyinen järjestelmä on koettu hyvin toi-
mivaksi. 

Muutettavaksi ehdotettu laki tuli voimaan 1 
päivänä tammikuuta 2008. Laki oli osa maa-
seutuelinkeinojen rahoituslain (329/1999) 
kokonaisuudistusta, jonka yhteydessä mainit-
tuun lakiin sisältynyt sääntely purettiin ja sen 
pohjalta valmisteltiin erilliset lait, paitsi maa-
talouden rakennetuista, myös maaseudun ke-
hittämisohjelmien hallinnoinnista, maaseu-
dun hanke- ja yritystoiminnan tuista sekä 
luonnonhaittakorvauksesta, ympäristötuesta 
ja eräistä muista ympäristön parantamiseen 
liittyvistä tuista. 

Tarkoituksena on toteuttaa maatalouden 
rakennetuista annettuun lakiin (1476/2007) 
uuden EU-lainsäädännön ja siihen perustu-
van uuden Manner-Suomen maaseudun ke-
hittämisohjelman, ohjelma, edellyttämät 
muutokset, jotta rakennetukijärjestelmän 
kansallinen toimeenpano on mahdollista oh-
jelmakaudella 2014—2020. 
 
 
2  Nykyti la  

2.1 Lainsäädäntö ja käytäntö 

Maatalouden rakennetuista annetussa laissa 
säädetään maatalouden investointituista ja 
nuoren viljelijän aloitustuesta. Maataloustuo-
tannon rakennetta voidaan parantaa myös 
muiden tukitoimien avulla, mutta investointi-
tuki ja aloitustuki ovat olleet keskeiset tuet, 

joilla maatalouden rakennekehityksen suun-
taa on voitu ohjata. 

Lain mukainen tukijärjestelmä on lähtö-
kohtaisesti väline, jolla toteutetaan EU-
lainsäädäntöön perustuvan ohjelman tavoit-
teita. EU-lainsäädäntö ohjaa voimakkaasti jä-
senvaltion ohjelmaa ja sen toimeenpanoa se-
kä kansallisen hallinnoinnin järjestämistä. 

Lakia sovelletaan sekä EU:n osaksi rahoit-
tamiin että kokonaan kansallisesti rahoitet-
tuihin maatalouden rakennetukiin. Ohjel-
maan sisältyvissä tuissa lain ja sen nojalla 
annettujen säännösten tarkoituksena on täy-
dentää EU-lainsäädäntöä ja komission hy-
väksymän ohjelman ehtoja. Ohjelman ulko-
puolella kokonaan kansallisesti rahoitetut tu-
et on ilmoitettu komissiolle maatalousalan 
valtiontukisääntöjen mukaisesti ja niissä on 
noudatettu mainittujen sääntöjen ja liittymis-
sopimuksen 141 artiklan nojalla annetun ko-
mission päätöksen mukaisia edellytyksiä ja 
rajoituksia.  

Lain tavoitteena on maatalouden toiminta-
edellytysten ja kilpailukyvyn kehittäminen 
edistämällä maataloustuotannon tehokkuutta 
ja laatua kestävän kehityksen periaatteita 
noudattaen. Maataloustuotteiden ensiasteen 
jalostus ei kuulu lain soveltamisalaan, vaan 
sitä tuetaan maaseudun kehittämisen tukemi-
sesta annetun lain (28/2014), kehittämistuki-
laki, mukaisen maaseudun yritystukijärjes-
telmän kautta. Muutettavaksi ehdotetun lain 
soveltaminen rajautuu pääosin alkutuotan-
toon, mutta sen nojalla voidaan kuitenkin tu-
kea myös maataloustuotteiden kauppakun-
nostusta, jossa tuotteet myydään joko välittä-
jille tai jatkojalostajille. 

Lain nojalla on annettu valtioneuvoston 
asetus maatalouden investointituesta ja nuo-
ren viljelijän aloitustuesta (299/2008), jossa 
säädetään lakia tarkemmin jatkuvasti nouda-
tettavista ehdoista ja menettelyistä tukea 
myönnettäessä, maksettaessa ja seurattaessa. 
Vuosittain on annettu valtioneuvoston asetus 
seuraavana vuonna myönnettävän maatilan 
investointituen kohdentamisesta, joista vii-
meisimpänä valtioneuvoston asetus 
855/2013. Elinkeinosuunnitelman laatimi-
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seen myönnettävästä tuesta säädetään elin-
keinosuunnitelmatuesta annetussa valtioneu-
voston asetuksessa (68/2009). Lain nojalla 
rahoitettavien tuotantorakennusten rakenta-
mista ohjataan tuettua rakentamista koskevil-
la maa- ja metsätalousministeriön asetuksilla, 
joilla säädetään investointien hyväksyttävistä 
yksikkökustannuksista ja tuotannonalakoh-
taisista rakentamisen vähimmäisvaatimuksis-
ta. 

Laissa säädetään tuen myöntämisen ehdois-
ta, kuten tuen saajaa, maatilan sijaintia ja hal-
lintaa, tuen kohteena olevaa yritystoimintaa, 
elinkeinosuunnitelmaa, maatilan tuotanto-
olosuhteita, tuettavaa toimenpidettä sekä 
korkotuen ja valtiontakauksen myöntämistä 
koskevista edellytyksistä. Laissa säädetään 
myös tuen rahoituksesta ja määrästä, toimen-
piteiden valinnasta, toimenpiteen toteu-
tusajasta, hankintojen toteuttamisesta sekä 
tuetun investoinnin ja yritystoiminnan pysy-
vyydestä. Lisäksi laissa annetaan säännökset 
tuen hakemisesta, tukipäätöksestä, tuen 
myöntävästä viranomaisesta, tuen maksun 
hakemisesta ja maksamisesta, korkotukilai-
nan nostamisesta, tuen seurannasta, tarkas-
tamisesta ja takaisinperinnästä sekä eräistä 
muista tukien toimeenpanoon liittyvistä me-
nettelyistä. 

Lain mukaista tukea voidaan myöntää 
luonnolliselle henkilölle tai yksityisoikeudel-
liselle yhteisölle, joka elinkeinonaan harjoit-
taa tai ryhtyy harjoittamaan maatilalla maata-
loutta (maatalousyrittäjä). Lisäksi tukea voi-
daan myöntää yksityisoikeudelliselle yhtei-
sölle, jonka osakkaista tai jäsenistä enemmän 
kuin puolet on luonnollisia henkilöitä ja jon-
ka tarkoituksena on edistää yhteistoimintaa 
osakkaiden tai jäsenten harjoittamassa maata-
louden tuotantotoiminnassa (maatalousyrittä-
jien yhteenliittymä). Lain mukaan tuen saa-
jana olevan luonnollisen henkilön on oltava 
hakemuksen vireille tullessa 18 vuotta täyt-
tänyt, mutta alle 63-vuotias. 

Laissa edellytetään hakijalta tuen kohteena 
olevaa yritystoimintaa koskevaa riittävää 
ammattitaitoa, josta säädetään tarkemmin 
valtioneuvoston asetuksella. Jollei nuori vil-
jelijä jo aloitustukea hakiessaan täytä ammat-
titaitovaatimusta, tuen myöntämisen edelly-
tyksenä on, että tuen saaja sitoutuu hankki-

maan vaaditun ammattitaidon 36 kuukauden 
kuluessa tuen myöntämisestä. 

Lisäksi tuen myöntämisen edellytyksenä 
on, että tuen kohteena olevalla yritystoimin-
nalla on olennaista merkitystä hakijan toi-
meentulon kannalta. Edellytyksenä on myös, 
että tuen kohteena olevalla yritystoiminnalla 
on edellytykset jatkuvaan kannattavaan toi-
mintaan. Tukea myönnetään vain, jos hakijan 
yritystoiminta täyttää maatalouden yrittäjätu-
lon vähimmäisvaatimuksen, jonka arvioinnis-
ta ja määrästä säädetään tarkemmin valtio-
neuvoston asetuksella. Tuen kohteena olevaa 
yritystoimintaa, sen tavoitteita ja tuettavaa 
toimea arvioidaan elinkeinosuunnitelman pe-
rusteella, jonka esittäminen on tuen myöntä-
misen edellytys. 

Tukea tilanpidon aloittamista varten voi-
daan myöntää maatalousyrittäjälle, joka ha-
kemuksen vireille tullessa on alle 40-vuotias 
ja joka ensimmäistä kertaa ryhtyy tilanpidos-
ta vastaavaksi elinkeinonharjoittajaksi (nuori 
viljelijä). Aloitustuki myönnetään avustukse-
na sekä tarvittaessa korkotukena. Aloitustuen 
yhteydessä on myös mahdollista saada va-
rainsiirtoverolakiin (931/1996) perustuva 
kiinteistön hankintaan kohdistuva vapaus ve-
ron suorittamisesta, joka otetaan huomioon 
tuen enimmäismäärässä. Aloitustukea voi-
daan myöntää enintään 70 000 euroa, josta 
sekä avustuksen että korkotuen enimmäis-
määräksi on valtioneuvoston asetuksella sää-
detty 35 000 euroa. Lain mukaan avustuksen 
viimeisen erän ja korkotukilainan viimeisen 
erän nostamisen edellytyksenä on, että am-
mattitaitovaatimus on täytetty siitä annetun 
sitoumuksen mukaisesti. 

Maatilan investointitukea voidaan myöntää 
tehokkuuden ja laadun kehittämiseen maata-
louden tuotantotoiminnassa maatalousyrittä-
jälle ja maatalousyrittäjien yhteenliittymälle. 
Investointituki myönnetään avustuksena, 
korkotukena tai valtiontakauksena taikka 
näiden yhdistelmänä. Tuki myönnetään pro-
sentuaalisena osuutena tuettavan toimenpi-
teen hyväksyttävistä kustannuksista. Tuen 
määrä on eriytetty tukialueittain ja tukikoh-
teittain. Myönnettävän korkotuen enimmäis-
määrä on vuoden 2013 alusta ollut kolme 
prosenttiyksikköä lainan korosta, kuitenkin 
niin, että tuen saaja maksaa aina vähintään 
yhden prosentin korkoa. 
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Investointituesta annetulla valtioneuvoston 
asetuksella on säädetty tukikelpoisista inves-
tointikohteista sekä niiden toteuttamiseen 
myönnettävän tuen enimmäismääristä ja tu-
kimuodoista. Enimmäistukitaso on määräy-
tynyt niin sanotun 141-päätöksen perusteella 
ja ollut 70 prosenttia hyväksyttävistä kustan-
nuksista. Tuesta on myönnetty korkotukena 
enintään 20 prosenttia ja loput avustuksena. 
Mahdolliseen valtiontakaukseen sisältyvä tu-
ki on sisällytetty tuen enimmäismäärään.  

Tuen myöntämistä ja maksamista koskeva 
hakemus on tehtävä tarkoitusta varten vah-
vistetulle lomakkeelle, joka on allekirjoitet-
tava ja toimitettava toimivaltaiselle elinkei-
no-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, ELY-
keskus. Nuoren viljelijän aloitustukea on voi-
nut hakea jatkuvasti. Investointituelle on ase-
tettu vuotuiset hakuajat, joista on säädetty 
valtioneuvoston asetuksella. 

Lain 13 luku rakennustuotteen ennakkohy-
väksynnästä on kumottu vuonna 2014, koska 
asiaa koskeva sääntely on käynyt tarpeetto-
maksi rakennustuotteiden kaupan pitämistä 
koskevien ehtojen yhdenmukaistamisesta ja 
neuvoston direktiivin 89/106/ETY kumoami-
sesta annetun Euroopan parlamentin ja neu-
voston asetuksen (EU) N:o 305/2011 täytän-
töönpanon yhteydessä kansalliseen lainsää-
däntöön tehtyjen muutosten vuoksi. 

Lain toimeenpano aloitettiin vuonna 2008. 
Kokonaisuutena nykyistä maatalouden ra-
kennetukijärjestelmää on pidetty toimivana. 
Sen avulla on voitu toisaalta toteuttaa ohjel-
maan sisältyneitä rakennetoimenpiteitä ja toi-
saalta ohjata kansallisia tukivaroja kulloinkin 
tarpeellisiksi katsottuihin tukikohteisiin. Lain 
mukaisen tukijärjestelmän sopeuttaminen uu-
teen ohjelmakauteen on kuitenkin välttämä-
töntä ennen uuden ohjelman toimeenpanon 
aloittamista. 
 
2.2 Euroopan unionin lainsäädäntö 

Voimassa oleva laki perustuu EU:n edelli-
sen ohjelmakauden lainsäädäntöön ja valtion-
tukisääntöihin. EU:n osaksi rahoittamista ra-
kennetuista on säädetty Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston (maaseutu-
rahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen 
annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 
1698/2005 ja sen nojalla annetuissa komissi-

on asetuksissa. Näistä keskeisimmät rakenne-
tukien toimeenpanossa ovat olleet Euroopan 
maaseudun kehittämisen maatalousrahaston 
(maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehit-
tämiseen annetun neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1698/2005 soveltamista koskevista yksi-
tyiskohtaisista säännöistä annettu komission 
asetus (EY) N:o 1974/2006 sekä neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1698/2005 soveltamista 
koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 
maaseudun kehittämisen tukitoimenpiteitä 
koskevien tarkastusmenettelyjen ja täydentä-
vien ehtojen täytäntöönpanon osalta annettu 
komission asetus (EY) N:o 65/2011. Ohjel-
man rahoituksen hallinnoinnista on säädetty 
yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta 
annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 
1290/2005 ja sitä täydentävissä komission 
asetuksissa. 

Edellä mainittujen säännösten pohjalta oh-
jelman toimenpiteet on jaettu toimintalinjoi-
hin. Maatalouden rakennetuet ovat sisälty-
neet maa- ja metsätalousalan kilpailukyvyn 
edistämiseen keskittyvään ensimmäiseen 
toimintalinjaan. Toiseen toimintalinjaan ovat 
sisältyneet ympäristön ja maaseudun tilan pa-
rantamisen toimenpiteet, kuten luonnonhait-
takorvaukset ja ympäristötuet. Kolmannesta 
toimintalinjasta on rahoitettu maaseudun 
elinkeinotoiminnan monipuolistamista ja 
maaseutualueiden elämänlaadun parantamis-
ta. Neljäs toimintalinja on koskenut muiden 
toimintalinjojen toimenpiteiden toteuttamista 
paikallisten toimintaryhmien kautta. 

Ohjelman ulkopuolisissa, kokonaan kansal-
lisesti rahoitetuissa rakennetuissa on sovellet-
tu komission asetusta (EY) N:o 1857/2006 
perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan so-
veltamisesta maataloustuotteiden tuottamisen 
alalla toimiviin pieniin ja keskisuuriin yrityk-
siin sekä asetuksen (EY) N:o 70/2001 muut-
tamisesta tai komission maa- ja metsätalous-
alan valtiontukea koskevia suuntaviivoja 
vuosiksi 2007—2013 (2006/C 319/01). Ko-
konaan kansallisesti rahoitetuissa rakenne-
tuissa on tullut noudattaa myös liittymisso-
pimuksen 141 artiklan osalta annettua komis-
sion päätöstä K(2008) 696 sekä liittymisso-
pimuksen 142 artiklan nojalla annettua ko-
mission päätöstä K(2009) 3067 Suomen poh-
joisten alueiden maataloutta koskevasta pit-
käaikaisten kansallisten tukien järjestelmästä. 
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Edellä mainittu EU-lainsäädäntö on uusittu 
ohjelmakaudelle 2014—2020. Aiempia sään-
töjä sovelletaan edelleen siirtymäjärjestelyjen 
mukaisesti myönnettäviin tukiin ja eräisiin 
edellisen ohjelmakauden toimenpiteisiin, jot-
ka saatetaan loppuun enintään kahden vuo-
den aikana ohjelmakauden päättymisestä. 
Uudella ohjelmakaudella maaseuturahastosta 
osaksi rahoitettavia rakennetukitoimenpiteitä 
koskevat perussäännökset annetaan kolmessa 
eri parlamentin ja neuvoston asetuksessa. 

Maaseuturahaston tuissa tulee noudattaa 
rahastojen yhteisiä sääntöjä, joista säädetään 
yhteiseen strategiakehykseen kuuluvaa Eu-
roopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosi-
aalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan 
maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa 
ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa kos-
kevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroo-
pan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaali-
rahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- 
ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä 
säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1083/2006 kumoamisesta annetussa Eu-
roopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa 
(EU) N:o 1303/2013, yleisasetus. Yleisase-
tusta täydentävät tarkemmat rahastokohtaiset 
säännöt sisältyvät Euroopan maaseudun ke-
hittämisen maatalousrahaston (maaseutura-
hasto) tuesta maaseudun kehittämiseen ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 
kumoamisesta annettuun Euroopan parla-
mentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 
1305/2013, maaseutuasetus. Yhteisen maata-
louspolitiikan toimeenpanoa varten perustet-
tujen rahastojen, maaseuturahaston ja maata-
lousrahaston, varojen hallinnoinnista sääde-
tään yhteisen maatalouspolitiikan rahoituk-
sesta, hallinnoinnista ja seurannasta ja neu-
voston asetusten (ETY) N:o 352/78, (EY) 
N:o 165/94, (EY) 2799/98, (EY) N:o 
814/2000, (EY) N:o 1290/2005 ja (EY) N:o 
485/2008 kumoamisesta annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 
N:o 1306/2013, horisontaaliasetus. Kaikki 
edellä mainitut parlamentin ja neuvoston ase-
tukset sisältävät useita valtuussäännöksiä 
komission oikeudesta antaa tarkempia sään-
nöksiä delegoiduilla asetuksilla tai täytän-
töönpanoasetuksilla. Myös nämä säännökset 
sisältävät rakennetukia koskevia ehtoja ja 
menettelyitä. 

Yleisasetus 

Yleisasetuksessa säädetään useita EU:n ra-
hastoja koskevista yhteisistä säännöistä. Yh-
teisiä sääntöjä on noudatettava riippumatta 
siitä, mistä rahastosta tuettava toimenpide ra-
hoitetaan, jollei rahastokohtaisissa säännöissä 
ole toisin säädetty. Yleisasetuksen tarkoituk-
sena on parantaa eri rahastojen välistä koor-
dinointia ja yhdenmukaistaa niiden täytän-
töönpanoa.  

Yleisasetus on jaettu viiteen osaan. Kaikkia 
asetuksen soveltamisalaan kuuluvia rahastoja 
koskevat yhteiset säännöt sisältyvät asetuk-
sen toiseen osaan. Asetuksen kolmatta ja nel-
jättä osaa ei sovelleta maaseuturahaston tu-
keen. Ensimmäinen osa sisältää asetuksen 
kohteen ja määritelmät, viidennessä osassa 
annetaan loppusäännökset.  

Yleisasetuksen 65 artiklan 1 kohdan mu-
kaan menojen tukikelpoisuus määritellään 
kansallisten sääntöjen perusteella, ellei EU-
lainsäädännössä ole vahvistettu asiaa koske-
via erityissääntöjä. Asetuksen 69 artiklassa 
säädetään yhteisistä tukikelpoisuussäännöistä 
koskien luontoissuorituksia, poistokustan-
nuksia, lainojen korkoja, maan hankintaa ja 
arvonlisäveroa. Asetuksen 71 artiklassa sää-
detään rahastoista rahoitettujen toimien py-
syvyydestä, jolla pyritään varmistamaan tuki-
toimilla tavoiteltujen vaikutusten toteutumi-
nen ja investointien pitkäaikaisuus sekä es-
tämään rahastojen käyttö perusteettoman 
edun tuottamiseen. 

Yleisasetuksen nojalla on annettu komissi-
on delegoitu asetus (EU) N:o 480/2014 Eu-
roopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosi-
aalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan 
maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa 
ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa kos-
kevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroo-
pan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaali-
rahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- 
ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä 
säännöksistä annetun Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 
täydentämisestä. Delegoidussa asetuksessa 
annetaan tarkempia sääntöjä muun muassa 
rahoitusoikaisuista ja rahoitusvälineiden käy-
töstä. Yleisasetuksen nojalla on annettu myös 
muita komission asetuksia, jotka pääosin 
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koskevat muita rahastoja kuin maaseutura-
hastoa. 
 
Maaseutuasetus 

Maaseutuasetus sisältää perussäännökset 
maaseuturahastosta rahoitettavista toimenpi-
teistä ja rahastokohtaisista tuen myöntämisen 
edellytyksistä. Maaseutuasetuksen mukaisen 
toiminnan rahoittaminen eri toimenpiteistä 
on aiempaa joustavampaa, eikä toimenpiteitä 
ole jaettu toimintalinjoihin. 

Maatalouden rakennetukitoimenpiteet eivät 
ole olennaisesti muuttuneet edellisen ohjel-
makauden vastaavista toimenpiteistä. Maati-
lan investointituesta säädetään maaseutuase-
tuksen 17 artiklassa ja nuoren viljelijän aloi-
tustuesta 19 artiklassa. 

Maaseutuasetuksen 17 artiklan 1 kohdan 
a alakohdan mukaan toimenpiteen tuki kattaa 
aineelliset ja/tai aineettomat investoinnit, jot-
ka parantavat maatilan kokonaistoimintaa ja 
kestävyyttä. Tuki voidaan myöntää viljeli-
jöille ja viljelijäryhmille. Rakenneuudistusta 
tuettaessa investointituki on kohdistettava 
maatiloihin, tavoitteena tilojen elinkelpoi-
suuden ja kaikentyyppisen maatalouden kil-
pailukyvyn parantaminen ja innovatiivisen 
maatalousteknologian edistäminen. Asetuk-
sen liitteessä II säädetään investointituen 
enimmäistasosta, jota voidaan korottaa eräis-
sä tapauksissa. Asetuksen 17 artiklan 5 ja 6 
kohdassa säädetään mahdollisuudesta myön-
tää investointitukea EU:n vaatimusten täyt-
tämiseksi.  

Investointien tukikelpoisuudesta maaseutu-
rahaston rahoitukseen säädetään myös maa-
seutuasetuksen 45 artiklassa. Investointien 
tukikelpoisuudessa noudatetaan pääosin edel-
listä ohjelmakautta vastaavia sääntöjä. 

Maaseutuasetuksen 19 artiklan 1 kohdan 
a alakohdan i alakohdassa säädetään tuesta 
nuorille viljelijöille yrityksen perustamiseen. 
Nuori viljelijä määritellään asetuksen 2 artik-
lan 1 kohdan n alakohdassa. Tukea voidaan 
myöntää vain tiloille, jotka täyttävät mikro- 
ja pienyritysten määritelmän. Yleisasetuksen 
2 artiklan 28 kohdan perusteella yritysluokan 
määrittelyssä noudatetaan komission suosi-
tusta 2003/361/EY. Aloitustuen myöntämi-
sen edellytyksenä on, että hakija esittää liike-
toimintasuunnitelman, jonka toteuttaminen 

on aloitettava yhdeksän kuukauden kuluessa 
tuen myöntämispäätöksen päivämäärästä. 

Liiketoimintasuunnitelmassa on myös mää-
rättävä, että aloitustukea saava nuori viljelijä 
noudattaa yhteisen maatalouspolitiikan tuki-
järjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suo-
ria tukia koskevista säännöistä ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 637/2008 ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 73/2009 kumoamisesta 
annetun parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EU) N:o 1307/2013 9 artiklaa aktiiviviljeli-
jöiden osalta 18 kuukauden kuluessa toimin-
nan aloittamispäivästä. Aktiiviviljelijän mää-
ritelmästä annetaan tarkentavia säännöksiä 
yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmis-
sä viljelijöille myönnettäviä suoria tukia kos-
kevista säännöistä annetun Euroopan parla-
mentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 
1307/2013 täydentämisestä ja mainitun ase-
tuksen liitteen X muuttamisesta annetussa 
komission delegoidussa asetuksessa (EU) 
N:o 639/2014. Lisäksi eräistä aktiiviviljelijän 
määritelmään liittyvistä seikoista on mahdol-
lista antaa EU-lainsäädäntöä täydentäviä 
kansallisia säädöksiä, joista säädettäisiin suo-
rista tuista annettavissa säännöksissä. 

Maaseutuasetuksen 19 artiklan 5 kohdan 
mukaan aloitustuki maksetaan vähintään 
kahdessa erässä, enintään viiden vuoden ai-
kana, ja erät voivat olla asteittain alenevia. 
Tuen viimeisen erän maksamisen edellytyk-
senä on liiketoimintasuunnitelman moittee-
ton toteuttaminen. Aloitustuen enimmäis-
määrä, jonka jäsenvaltio määrittelee tarkem-
min ohjelmassaan, on säädetty asetuksen liit-
teessä II. 

Maaseutuasetuksen 49 artiklassa säädetään 
toimien valinnasta. Hakijoiden yhdenvertai-
sen kohtelun varmistamiseksi lähtökohtana 
on, että tuettavat toimet osallistuvat valinta-
menettelyyn ennalta määriteltyjen valintape-
rusteiden mukaisesti. Eräät toimet, esimer-
kiksi ympäristö- ja luonnonhaittakorvaukset 
on vapautettu valintamenettelystä, mutta ra-
kennetuet kuuluvat menettelyn piiriin. Valin-
taperusteet vahvistaa ohjelman hallintoviran-
omainen seurantakomiteaa kuultuaan. Jäsen-
valtion tehtävänä on varmistaa, että toimet 
valitaan valintaperusteiden mukaisesti sekä 
noudattaen avointa ja asianmukaisesti doku-
mentoitua menettelyä. 
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Menojen tukikelpoisuudesta säädetään ase-
tuksen 60 artiklassa, jonka 2 kohdan mukaan 
menot ovat 49 artiklassa tarkoitettujen valin-
taperusteiden mukaisesti oikeutettuja maa-
seuturahaston tukeen vain, jos ne ovat aiheu-
tuneet tukitoimista, joista ohjelman hallinto-
viranomainen on tehnyt päätöksen tai jotka 
ovat sen vastuulla. Lukuun ottamatta asetuk-
sen 45 artiklassa tarkoitettuja yleiskuluja, 
maatalouden investointituessa tukikelpoisia 
ovat vain menot, jotka ovat syntyneet tukiha-
kemuksen jättämisen jälkeen, ellei jäsenval-
tio ole ohjelmassaan määrännyt, että menot 
ovat tukikelpoisia vasta tukihakemuksen hy-
väksymisen jälkeen.  

Maaseutuasetuksen nojalla on annettu ko-
mission delegoitu asetus (EU) N:o 807/2014 
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalo-
usrahaston (maaseuturahaston) tuesta maa-
seudun kehittämiseen annetun Euroopan par-
lamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 
1305/2013 täydentämisestä ja siirtymäsään-
nöistä. Asetuksessa annetaan tarkempia sään-
töjä muun muassa liiketoimintasuunnitelman 
sisällöstä, investoinneissa tukikelpoisista 
menoista, nuorelta viljelijältä edellytetyn 
ammattitaidon hankkimisesta ja tilanteista, 
joissa nuori viljelijä ei ryhdy pitämään tilaa 
ainoana tilanpidosta vastaavana yrittäjänä tai 
kun tukihakemus koskee yhteisömuotoisen 
maatalousyrittäjän omistamaa tilaa. 

Lisäksi komissio on antanut täytäntöön-
panoasetuksen (EU) N:o 808/2014 Euroopan 
maaseudun kehittämisen maatalousrahaston 
(maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehit-
tämiseen annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 1305/2013 
soveltamissäännöistä, jossa säädetään eräistä 
menettelyistä ohjelman toimeenpanossa, 
esimerkiksi liiketoimintasuunnitelmaa koski-
en. 
 
Horisontaaliasetus 

Horisontaaliasetus sisältää maataloustuki-
rahaston ja maaseuturahaston varojen käyttöä 
ja hallinnointia koskevat yleiset säännökset. 
Nämä säännökset koskevat muun muassa 
maksajavirastoja, todentamisviranomaisia, 
menojen rahoitusta, budjettikuria, suoritetta-
via maksuja, tilien tarkastamista ja hyväksy-
mistä sekä sääntöjenvastaisuuksia. Asetus si-

sältää säännökset myös valvontajärjestelmis-
tä ja seuraamuksista, koskien muun muassa 
tarkastusten yleisiä periaatteita, hallinnollisia 
seuraamuksia, yhdennettyä hallinto- ja val-
vontajärjestelmää, jäsenvaltioiden suoritta-
mia tarkastuksia sekä komission tiedonsaan-
tioikeutta ja komission suorittamia tarkastuk-
sia. Asetukseen on myös sisällytetty maatilo-
jen neuvontajärjestelmää ja täydentäviä ehto-
ja koskevat säännökset. Horisontaaliasetuk-
sen mukaan kaikkien edellytysten, jotka jä-
senvaltio asettaa unionin säännöissä vahvis-
tettujen edellytysten lisäksi tuen saamiselle, 
on oltava todennettavissa. 

Tarkastusten yleisistä periaatteista sääde-
tään asetuksen 59 artiklassa. Asetuksen 60 
artiklan perusteella tukia ei myönnetä haki-
joille, joiden osalta on osoitettu, että tuen 
saamisen edellytykset on luotu keinotekoi-
sesti ja kyseisen lainsäädännön tavoitteiden 
vastaisesti. Asetuksen 54 ja 56 artiklassa 
säädetään sääntöjenvastaisuuden vuoksi ai-
heettomasti maksetun maaseuturahaston ra-
hoituksen takaisinperinnästä ja siitä, milloin 
takaisinperintä voidaan jättää suorittamatta. 
Hallinnollisten seuraamusten, jotka koskevat 
myös rakennetukia, soveltamiseksi annetaan 
perussäännökset asetuksen 63 ja 64 artiklas-
sa. 

Komissio on antanut horisontaaliasetuksen 
nojalla useita delegoituja asetuksia ja täytän-
töönpanoasetuksia. Näistä maatalouden ra-
kennetukiin sovellettavien valvonnan, seu-
raamusten ja takaisinperinnän kannalta kes-
keisimmät ovat komission delegoitu asetus 
(EU) N:o 640/2014 Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 
täydentämisestä yhdennetyn hallinto- ja val-
vontajärjestelmän sekä suoriin tukiin, maa-
seudun kehittämistukeen ja täydentäviin eh-
toihin sovellettavien maksujen epäämis- ja 
perumisedellytysten sekä hallinnollisten seu-
raamusten osalta sekä komission täytäntöön-
panoasetus (EU) N:o 809/2014 Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 
1306/2013 soveltamissäännöistä yhdennetyn 
hallinto- ja valvontajärjestelmän, maaseudun 
kehittämistoimenpiteiden ja täydentävien eh-
tojen osalta. 

Horisontaaliasetuksen lisäksi maaseutura-
haston varojen käytössä on otettava huomi-
oon unionin yleiseen talousarvioon sovellet-
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tavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 
kumoamisesta annettu Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 
966/2012 ja sen nojalla annetut säännökset. 
 
 
Valtiontukisäännöt 

Edellä mainittujen asetusten lisäksi raken-
netukijärjestelmään vaikuttavat EU:n maata-
lousalan valtiontukisäännöt. Euroopan unio-
nin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 
107—109 artiklassa määrätään valtiontuista 
ja niitä koskevista menettelyistä. EU:lla on 
yksinomainen toimivalta päättää valtiontuen 
soveltuvuudesta sisämarkkinoille. Jäsenvalti-
on on ilmoitettava suunniteltu valtiontuki 
komissiolle, joka tutkii sen sääntöjenmukai-
suuden. 

Komissio on kuitenkin valtuutettu anta-
maan niin sanottuja ryhmäpoikkeusasetuksia, 
joilla jäsenvaltiot voidaan vapauttaa SEUT:n 
mukaisesta ilmoitusvelvollisuudesta, jos 
suunniteltu tuki täyttää kaikki kyseisen ryh-
mäpoikkeusasetuksen edellytykset. Ohjelma-
kauden 2007—2013 rakennetukiin sovelle-
tusta ryhmäpoikkeuksesta on säädetty komis-
sion asetuksella (EY) N:o 1857/2006. Ra-
kennetukiin on voitu soveltaa myös maa- ja 
metsätalousalan valtiontuen suuntaviivoja 
(2006/C 319/01). Muusta kuin ohjelmaan si-
sältyvästä maatalouden investointituesta on 
tehty komissiolle useita maatalouden ryhmä-
poikkeusilmoituksia ohjelmakauden aikana. 
Ohjelmaan sisältyneet rakennetuet ja niiden 
kansallinen lisärahoitus on hyväksytty osana 
ohjelmaa. Maatalousalaa on koskenut myös 
Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 
ja 88 artiklan soveltamisesta vähämerkityksi-
seen tukeen maataloustuotteiden tuotannon 
alalla annettu komission asetus (EY) N:o 
1535/2007, mutta sen nojalla ei ole myönnet-
ty lain mukaisia tukia ohjelmakauden aikana. 

Myös valtiontukisäännöt on uudistettu oh-
jelmakaudelle 2014—2020. Uudella ohjel-
makaudella rakennetukiin, joita ei hyväksytä 
ohjelman yhteydessä, sovelletaan komission 
asetusta (EU) N:o 702/2014 tiettyjen maa- ja 
metsätalousalan ja maaseutualueiden tuki-
muotojen toteamisesta sisämarkkinoille so-
veltuviksi Euroopan unionin toiminnasta teh-

dyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan mukai-
sesti, maatalouden ryhmäpoikkeusasetus, se-
kä Euroopan unionin suuntaviivoja maa- ja 
metsätalousalan ja maaseutualueiden valtion-
tuesta vuosina 2014—2020 (2014/C 204/01). 
Myös maatalouden vähämerkityksistä tukea 
koskevat säännöt on uusittu Euroopan unio-
nin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 
108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksi-
seen tukeen maatalousalalla annetulla komis-
sion asetuksella (EU) N:o 1408/2013. Mai-
nittuihin valtiontukisääntöihin sisältyvä maa-
talouden rakennetukia koskeva sääntely vas-
taa pitkälti maaseutuasetusta. 

Valtiontukisääntöjen soveltamisesta EU:n 
osaksi rahoittamaan rakennetukeen säädetään 
maaseutuasetuksen 81 ja 82 artiklassa. Pää-
sääntönä on, että SEUT 107—109 artiklaa ei 
sovelleta maatalouden alaan kuuluvaan tu-
keen, joka sisältyy ohjelmaan ja maksetaan 
maaseutuasetuksen nojalla. Maatalouden 
alaan kuuluva ohjelman kansallinen lisära-
hoitus on sisällytettävä ohjelmaan ja, jos se 
on maaseutuasetuksen mukaista, komissio 
hyväksyy sen. 
 
 
2.3 Nykytilan arviointi 

Maatalouden rakennekehitys jatkuu edel-
leen. Tilamäärän on arvioitu laskevan vuo-
teen 2020 mennessä 25 prosenttia verrattuna 
vuoteen 2012. Kotieläintilojen määrä alenisi 
noin kolmanneksen. Tuotannon ylläpitämi-
seksi tarvitaan investointeja korvaamaan 
poistuvaa kapasiteettia. Samalla tuotannosta 
luopuvien yrittäjien tilalle tarvitaan uusia 
nuoria yrittäjiä. Edellisen ohjelmakauden vä-
liarvioinnin mukaan kaksi kolmasosaa inves-
tointihankkeista olisi jäänyt toteuttamatta il-
man investointitukea. Aloitustukea hakeneis-
ta 40 prosentilla sukupolvenvaihdos olisi 
jäänyt toteuttamatta ilman tukea. 

Kuluneen ohjelmakauden maatalouden ra-
kennetukijärjestelmää on pidetty vakiintu-
neena ja toimivana kokonaisuutena. Tämä on 
todettu myös ohjelman vaikuttavuusarvioin-
nissa. Nykyisen tukijärjestelmän avulla on 
voitu joustavasti toteuttaa toisaalta ohjelmaan 
sisältyneitä rakennetoimenpiteitä ja toisaalta 
ohjata kansallisia tukivaroja kulloinkin tar-
peellisiksi katsottuihin kohteisiin. 
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Avustus, korkotuki ja valtiontakaus ovat 
osoittautuneet toimiviksi ja toisiaan täyden-
täviksi tukimuodoiksi. Avustus on tukimuo-
doista siinä suhteessa merkittävin, että se 
edistää välittömästi tuettavan toimenpiteen 
toteuttamista, ja on tuen saajan käytettävissä 
suhteellisen nopeasti. Korkotuki puolestaan 
kertyy pidemmällä aikavälillä, mutta siihen 
sisältyvä tuki on yhtälailla merkittävä etuus 
kuin vastaavan suuruinen avustus. 

Valtiontakaus on edelleen merkittävä tuki-
muoto etenkin suurissa rakentamisinvestoin-
neissa. Tämä johtuu maatilalla toteutettavien 
investointien taloudellisen arvon ja niihin 
liittyvien lainamäärien merkittävästä kasvus-
ta. Samalla yritystoiminnassa käytetyn omai-
suuden vakuusarvoon liittyy erityisiä tekijöi-
tä, sillä usein vakuutena oleva kiinteistö tai 
maatilan tuotantorakennukset sijaitsevat har-
vaan asutulla seudulla ja ne soveltuvat sellai-
senaan ainoastaan maataloustuotannon har-
joittamiseen tai ovat muusta syystä vaikeasti 
realisoitavissa. Toinen vaikuttava tekijä on 
vuokramaan lisääntynyt merkitys tuotanto-
toiminnassa.  

Järjestelmää on mahdollista yksinkertaistaa 
poistamalla joitakin kansallisesti säädettyjä 
edellytyksiä ja menettelyjä, jotka ovat osoit-
tautuneet työläiksi toteuttaa ja/tai osin pääl-
lekkäisiksi muihin edellytyksiin nähden. Täl-
lainen on esimerkiksi maatalouden olennai-
sen tulon vaatimus yhdessä maatalouden yrit-
täjätulovaatimuksen kanssa. Tuen saajan 
kannalta myös kaikkien muiden tulojen kuin 
maataloudesta saatujen tulojen selvittäminen 
on aiheuttanut turhaa hallinnollista taakkaa. 
Käytännössä on todettu, että tuen tavoitteiden 
kannalta olennaisinta on, että tuetaan maata-
loutta, jolla on edellytykset kannattavaan 
toimintaan. 

Hallinnossa on jatkuva tarve tehostaa toi-
mintaa ja etsiä toimintatapoja, joissa tukien 
hallinnointi on mahdollisimman nopeaa, luo-
tettavaa ja kustannustehokasta. Tässä suh-
teessa sähköisen asianhallintajärjestelmän 
puutetta on pidetty olennaisena kehittämis-
kohteena. Sähköisen asioinnin mahdollista-
minen myös rakennetukien hakemisessa vas-
taa osaltaan tavoitteeseen helpottaa niin tuen 
hakijoiden työmäärää kuin tehostaa hallinnon 
toimintaa. 
 

3  Esityksen tavoit teet  ja  keskeiset  
ehdotukset  

3.1 Tavoitteet 

Esityksen tavoitteena on toteuttaa uuden 
ohjelmakauden EU-lainsäädännöstä ja uudes-
ta ohjelmasta aiheutuvat muutokset. Lailla 
täydennettäisiin rakennetukia koskevaa EU-
lainsäädäntöä niiden seikkojen osalta, jotka 
on jätetty jäsenvaltion harkintaan. Lisäksi ta-
voitteena on yksinkertaistaa tukijärjestelmää 
sekä sen hallinnointiin liittyviä menettelyjä ja 
niistä aiheutuvia kustannuksia, siltä osin kuin 
se EU-lainsäädännön puolesta on mahdollis-
ta. Tavoitteena on myös, että jatkossa tuet 
haettaisiin ja tukijärjestelmän toimeenpano 
hoidettaisiin sähköisen asianhallinnan kautta. 

Koska nykyinen rakennetukijärjestelmä sen 
toimeenpanosta saatujen kokemusten perus-
teella toimii hyvin, olisi tarkoituksenmukais-
ta jatkaa tukijärjestelmän toteuttamista teke-
mällä lakiin vain välttämättömäksi katsotut 
muutokset. Tavoitteena on, että laki mahdol-
lisimman tehokkaasti tukisi uuteen ohjel-
maan sisältyvien maatalouden rakennetukien 
myöntämistä, maksamista, seurantaa, valvon-
taa ja mahdollista takaisinperintää. Tarkoi-
tuksena on ohjata rakennetukivarojen käyttöä 
siten, että maatalouden rakennetukijärjestel-
mälle asetetut maataloustuotannon kilpailu-
kykyyn ja kannattavuuteen sekä suomalaisen 
ruuantuotannon turvaamiseen liittyvät tavoit-
teet voidaan saavuttaa. 
 
3.2 Toteuttamisvaihtoehdot 

Maatalouden rakennetukia koskeva EU:n 
lainsäädäntö ja valtiontukisäännöt rajoittavat 
merkittävästi kansallista lainsäädäntövaltaa 
esimerkiksi tuensaajia, tuettavia toimenpitei-
tä, tuen enimmäismäärää ja tukikelpoisia 
kustannuksia koskien. EU-lainsäädäntö myös 
asettaa jäsenvaltiolle velvoitteita ohjelman 
toteuttamisessa ja maaseuturahaston varoja 
käytettäessä. 

Rakennetukia koskevaa EU-lainsäädäntöä 
on jo itsessään suhteellisen runsaasti. Tuki-
järjestelmän toimeenpanoa voi lähtökohtai-
sesti tarkastella myös siitä näkökulmasta, että 
EU-lainsäädäntöä sovellettaisiin sellaisenaan 
ja tarvittavat kansalliset edellytykset sisältyi-
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sivät yksinomaan ohjelmaan komission hy-
väksyminä tukijärjestelmän lisäehtoina. Pe-
rustuslain puolesta tällainen ratkaisu ei kui-
tenkaan ole asianmukainen, sillä tukijärjes-
telmän toimeenpanossa on tarvetta sellaisille 
kansallisille säännöksille, joista voidaan sää-
tää vain lailla. Tällaisia ovat esimerkiksi val-
vontaa ja takaisinperintää koskevat säännök-
set. Lisäksi laissa on oltava perussäännökset 
seikoista, joista sen valtuuksien nojalla tul-
laan antamaan alemman asteisia säännöksiä. 

Maaseutuasetuksessa ei säädetä maatalou-
den rakennetukien ja maaseudun yritystukien 
välille yhtä selkeää rajaa kuin edellisellä oh-
jelmakaudella. Sen sijaan monista rakenne- 
ja yritystukien edellytyksistä säädetään sa-
moissa artikloissa. Tästä lähtökohdasta ra-
kenne- ja yritystuista olisi periaatteessa voitu 
säätää samassa laissa, kuten ohjelmakaudella 
2000—2006 tehtiin. Kyseisen ohjelmakau-
den tukijärjestelmän toimeenpanosta saatujen 
kokemusten perusteella ohjelmakauden 
2007—2013 rakenne- ja yritystuista kuiten-
kin säädettiin erillisissä laeissa, mikä on ko-
ettu selkeämmäksi ja käytännössä toimi-
vammaksi vaihtoehdoksi. Tämän vuoksi ny-
kyistä menettelyä olisi tarkoituksenmukaista 
jatkaa. 

Esityksen valmistelussa tarkasteltiin, voi-
daanko nykyistä lakia muuttamalla tehok-
kaasti saavuttaa ne EU-lainsäädännössä ja 
kansallisesti asetetut tavoitteet, jotka raken-
netukijärjestelmän toimenpiteillä ja rahoituk-
sella on tarkoitus saavuttaa. Samalla tarkas-
teltiin, onko nykyisiä tukimuotoja, tuensaa-
jia, tukikohteita tai maksumenettelyjä tarpeen 
muuttaa. Tällöin todettiin, että muutostarpei-
ta aiheuttavat pääasiassa EU-lainsäädännön 
ja siihen perustuvan uuden ohjelman muu-
tokset suhteessa edelliseen ohjelmakauteen 
sekä tavoite keventää tuen saajien ja hallin-
non työmäärää. Koska EU-lainsäädäntö 
mahdollistaa samankaltaisen tukijärjestelmän 
toteuttamisen myös jatkossa, todettiin nykyi-
sen lain muuttaminen tarkoituksenmukai-
simmaksi vaihtoehdoksi. 
 
3.3 Keskeiset ehdotukset 

Investointituen edellytyksenä oleva tuen 
saajan yläikäraja ehdotetaan poistettavaksi. 
Investointituen saajalle ei aseteta ikärajaa 

myöskään EU-lainsäädännössä. Hakijan 
yläikärajan osalta komissio on ilmaissut kan-
tanaan, että uudella ohjelmakaudella tuen 
myöntämättä jättämistä hakijan korkean iän 
perusteella ei voida pitää lähtökohtaisesti hy-
väksyttävänä, vaan tällainen voidaan katsoa 
syrjinnäksi. Tämä ei kuitenkaan koske nuo-
ren viljelijän aloitustukea sen lähtökohtaisten 
tavoitteiden vuoksi, minkä vuoksi nuoreksi 
viljelijäksi katsottavan maatalousyrittäjän 
yläikäraja säädetään maaseutuasetuksessa. 

Sekä investointi- että aloitustuen edellytyk-
siä ehdotetaan muutettavaksi siten, että tuki-
järjestelmästä poistettaisiin edellytys tuen 
kohteena olevasta maataloudesta saatavan tu-
lon olennaisesta merkityksestä tuen hakijan 
kokonaistuloihin nähden. Nykyään tuen 
myöntämisen edellytyksenä on, että vähin-
tään 25 prosenttia hakijan kokonaistuloista 
muodostuu hakijan harjoittamasta maatalou-
desta saatavasta yrittäjätulosta. Kyseinen 
edellytys on rajannut tuen ulkopuolelle eten-
kin monialaisia maatiloja ja sellaisia yhteis-
hankkeita, joissa kaikki osallistujat eivät täy-
tä olennaiselle tulolle asetettua vaatimusta. 
Uudessa ohjelmassa maatilojen yritystoimin-
nan monipuolistaminen ja yhteistoiminnan 
edistäminen ovat kuitenkin keskeisiä keinoja, 
joilla tilojen kannattavuutta voidaan paran-
taa. Tämän vuoksi kyseisten toimien toteu-
tumista tulisi edistää. Myös monet salaoji-
tusinvestoinnit ovat jääneet tuen ulkopuolelle 
olennaiselle tulolle asetetun edellytyksen 
vuoksi. 

Maatilan hallintaa koskevaa edellytystä 
täsmennettäisiin vuokramaalle toteutettavien 
investointien osalta siten, että jatkossa vuok-
rasopimusten vähimmäispituudelle ja kirjaa-
miselle asetettu vaatimus koskisi vain raken-
tamisinvestointeja. Nykyään vuokrasopimuk-
selle on asetettu vastaavat edellytykset myös 
sellaisia maatilan osia koskien, joilla on 
olennaista merkitystä yritystoiminnan jatku-
vuuden kannalta. Käytännössä kyseinen edel-
lytys on havaittu tarpeettomaksi ja siitä on 
aiheutunut tuen saajille lisätyötä, koska jo 
EU-lainsäädännön pysyvyysvelvoite edellyt-
tää tuetun toiminnan harjoittamista säädetyn 
vähimmäisajan. 

EU-lainsäädännön mukaan jatkossa aloi-
tustuen kohteena olevan tilanpidon voi aloit-
taa vasta sen jälkeen, kun tukihakemus on 
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tullut vireille. Edellisen ohjelmakauden EU-
lainsäädännön mukaan tilanpidon sai aloittaa 
ennen tuen hakemista.  

Myönnettävän investointituen vähimmäis-
määrää ehdotetaan nostettavaksi siten, että 
jatkossa tuotantorakennuksen uudisrakenta-
miseen, laajentamiseen tai peruskorjaamiseen 
myönnettäisiin tukea vain, jos hakemuksen 
perusteella tuen määrä olisi yli 7 000 euroa. 
Muissa toimenpiteissä vastaava tuen vähim-
mäismäärä olisi 3 000 euroa. Nykyisin vas-
taavat tuen vähimmäismäärät ovat 5 000 eu-
roa ja 2 000 euroa. Yhden hakemuksen kes-
kimääräiseksi käsittelykustannukseksi ilman 
sähköistä asiointia on laskettu noin 2 000 eu-
roa, kun huomioon otetaan kaikki tuen ha-
kemiseen, myöntämiseen, maksamiseen, seu-
rantaan, valvontaan ja takaisinperintään liit-
tyvät kustannukset. Käsittelykustannusten 
määrä tosin vaihtelee tukikohteittain. Tarkoi-
tus on, että tuen määrä kaikissa tapauksissa 
olisi suurempi kuin tuen hallinnoinnista ai-
heutuva kustannus. Tuen hallinnoinnin ko-
konaiskustannus aiheutuu lähtökohtaisesti 
niiden velvoitteiden toteuttamisesta, jotka 
EU-lainsäädäntö jäsenvaltiolle asettaa. 

Jatkossa kaikkia maatalouden rakennetukia 
olisi mahdollista hakea sähköisesti. Sähköi-
sen asioinnin mahdollistaminen vähentää pa-
peristen asiakirjojen ja kopioinnin tarvetta 
sekä nopeuttaa asiointia. 
 
 
4  Esityksen vaikutukset  

4.1 Taloudelliset vaikutukset 

Vaikutukset valtiontalouteen 

Esityksen vaikutukset valtion talousarvioon 
syntyvät maatilan investointituen ja nuoren 
viljelijän aloitustukien rahoituksesta. Kysei-
set tuet myönnetään avustuksena, korkotuke-
na tai valtiontakauksena taikka niiden yhdis-
telmänä. Lisäksi nuoren viljelijän aloitustuen 
yhteydessä on mahdollisuus saada kiinteistön 
hankintaan kohdistuva vapaus varainsiirtove-
ron suorittamisesta. 

Nuoren viljelijän aloitustuessa avustukset 
ja pääosa maatalouden investointituen avus-
tuksista rahoitetaan ohjelman toimeenpanoon 
osoitettavista varoista. Ohjelman varoista 

aloitus- ja investointituen avustuksiin arvioi-
daan käytettävän noin 407 miljoonaa euroa 
koko ohjelmakauden aikana, mikä tarkoittaa 
keskimäärin noin 68 miljoonaa euroa vuo-
dessa. Ohjelman varoista myönnettävästä tu-
esta 42 prosenttia on EU:n maaseuturahaston 
rahoitusta, kansallisen rahoitusosuuden olles-
sa 58 prosenttia. EU korvaa jäsenvaltion me-
noilmoitusten perusteella toteutuneet menot, 
joista EU:n rahoitusosuutena saatu palautus 
tuloutetaan valtion talousarvioon. Valtion lo-
pulliseksi menoksi ohjelmasta jää siten jä-
senvaltion rahoitusosuus, joka maksettaisiin 
momentilta 30.10.40. 

Kokonaan kansallisesti rahoitettavat avus-
tukset myönnettäisiin maatilatalouden kehit-
tämisrahaston (Makera) varoista. Kokonaan 
kansallisten avustusten määräksi arvioidaan 
noin 242 miljoonaa euroa ohjelmakauden ai-
kana. Kokonaan kansallisten avustusten ra-
hoittamiseksi olemassa olevien Makeran va-
rojen lisäksi tarvittaisiin vuosittaista lisära-
hoitusta arviolta 10 miljoonaa euroa vuonna 
2016 ja 30 miljoonaa euroa vuodesta 2017 
lähtien. 

Kansallisesti rahoitettavat valtiontakaukset 
myönnettäisiin Makeran varoista. Toistaisek-
si valtiolle aiheutuneet takausmenot ovat ol-
leet hyvin pieniä, joten tuloutettaessa valtion-
takauksista perittäviä maksuja rahastoon, ta-
kauksista tuloutuva määrä on ollut niistä ai-
heutuvia menoja suurempi. Tuettavien toi-
menpiteiden koon kasvaessa myös takaus-
tappioiden riski kasvaa tulevaisuudessa. 

Korkotukilainojen myöntämisvaltuuden 
määrä ja korkotuen määrä on esitetty siirret-
täväksi valtion talousarvion momentille 
30.10.41. Ohjelman valmistelun yhteydessä 
korkotukilainan myöntämisvaltuuden mää-
räksi on arvioitu 250 miljoonaa euroa vuo-
dessa vuosina 2015—2020 ja korkotuen tar-
peeksi ohjelmakaudella myönnettyihin kor-
kotukilainoihin yhteensä noin 481 miljoonaa 
euroa. Korkotuesta aiheutuvat menot jakau-
tuvat pitkälle aikavälille korkotasosta riippu-
en. Arvion mukaan vuoden 2023 loppuun 
mennessä menoja aiheutuisi noin 210 mil-
joonaa euroa. 

Uudella ohjelmakaudella yksityistä rahoi-
tusta arvioidaan käytettävän investointeihin 
noin 1,06 miljardia euroa ja tilanpidon aloit-
tamiseen noin 182 miljoonaa euroa. Tavoit-
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teena on 2 700 tuettua sukupolvenvaihdosta 
ja 9 000 tuettua investointia. Edellisellä oh-
jelmakaudella tehtiin noin 3 000 myönteistä 
osarahoitteista aloitustukipäätöstä, noin 
2 300 osarahoitteista investointitukipäätöstä 
ja noin 7 100 kokonaan kansallisesti rahoitet-
tua investointitukipäätöstä. Edellisellä ohjel-
makaudella avustusvaroja on sidottu yhteen-
sä noin 546 miljoonaa euroa, korkotukilaino-
jen myöntämisvaltuutta noin 1,3 miljardia 
euroa ja valtiontakausten myöntämisvaltuutta 
noin 38 miljoonaa euroa. 

Tavoitteena on keventää ohjelman ja tuki-
järjestelmän hallinnointiin liittyviä menette-
lyjä ja niistä aiheutuvia kustannuksia, muun 
muassa siirtymällä sähköiseen asianhallin-
taan. Sähköiseen asiointiin siirtyminen on 
kustannustehokkainta toteuttaa ohjelmakau-
den vaihteessa, jolloin on mahdollista ottaa 
sujuvasti huomioon myös lainsäädäntöön 
tarvittavat muutokset sekä ne muutokset, jot-
ka johtuvat EU:n lainsäädännöstä. Käsittelyn 
sähköistäminen aiheuttaa alkuvaiheessa kus-
tannuksia, etenkin tietojärjestelmän rakenta-
misen vuoksi. Toisaalta rakennetukien käsit-
telyyn liittyvä tietojärjestelmä olisi joka ta-
pauksessa jouduttu uusimaan. Yhteinen tieto-
järjestelmä maaseudun yritys- ja hanketukien 
kanssa kuitenkin säästää kustannuksia. Uu-
den tietojärjestelmän käyttöönotto edellyttää 
ylimääräistä koulutusta. Hallinnon kustan-
nuksiin sisältyy lisäksi henkilöstö- ja muita 
toimintakustannuksia, joita rahoitetaan vi-
ranomaisten toimintamäärärahoista. Näitä 
kustannuksia syntyy maa- ja metsätalousmi-
nisteriössä, Maaseutuvirastossa ja ELY-kes-
kuksissa. 

Investointituen saajan yläikärajan ja maata-
loudesta saatavan tulon olennaisuusvaati-
muksen poistaminen lisäisivät jonkin verran 
tukikelpoisten maatalousyrittäjien määrää. 
Kyseisillä muutoksilla ei ole kuitenkaan suo-
raa vaikutusta valtion menoihin tai maatilata-
louden kehittämisrahaston varojen kokonais-
tarpeeseen, sillä rakennetuet myönnetään val-
tion talousarviossa ja Makeran käyttösuunni-
telmassa tarkoitukseen käytettävissä olevien 
varojen rajoissa. Jos haettu tukimäärä ylittäisi 
käytettävissä olevien varojen määrän, tuetta-
vat hakemukset valittaisiin lain nykyisten 
säännösten mukaisen valintamenettelyn pe-

rusteella ELY-keskuksille osoitettujen varo-
jen rajoissa. 

Vuokrasopimusten kestoaikaan tai aloitus-
tuen hakemisen ajankohtaan ehdotetuilla 
muutoksilla ei arvioida olevan suoria vaiku-
tuksia valtiontalouteen. Hakemusten tai po-
tentiaalisten tuensaajien määrän ei ennakoida 
muuttuvan muutosten vuoksi. 

Tuen vähimmäismäärän ehdotetulla nostol-
la olisi arvion mukaan vain vähäisiä vaiku-
tuksia valtiontalouteen. Alarajan nostamisen 
myötä arviolta noin 30 rakentamishanketta ja 
noin 70 irtaimiston hankintaan kohdistuvaa, 
aiemmin tukimahdollisuuden piirissä ollutta 
pientä toimea, jäisivät rakennetuella rahoitet-
tavan investoinnin vähimmäismäärän alapuo-
lelle, jolloin vaikutus tukimenekkiin olisi 
enintään 420 000 euroa vuodessa. 

Korkotukilainojen laina-ajan lyhentämisel-
lä ei arvioida olevan vaikutuksia valtionta-
louteen, koska keskimääräiset laina-ajat ja 
korkotuen kestoaika ovat nykyisellään kes-
kimäärin huomattavasti alle uudeksikin 
enimmäislaina-ajaksi ehdotettavaa lyhyem-
mät. 
 
Vaikutukset yrityksiin 

Sähköisen tukihaun odotetaan vähentävän 
maatilayritysten hallinnollista taakkaa hel-
pottamalla asiakirjanhallintaa ja nopeutta-
malla tuen myöntö- ja maksuprosessia. 

Tuen saajan yläikärajan poisto parantaisi 
iäkkäämpien maatalousyrittäjien mahdolli-
suuksia maatilansa kehittämiseen, mikä sa-
malla edistäisi yleisesti maataloustuotannon 
kehittämistä. 

Tuen alarajan nosto vaikuttaa yritysten in-
vestointien tukikelpoisuuteen. Osa nykyään 
tukikelpoisista, kaikkein pienimmistä toimis-
ta saattaa jäädä rahoituksen ulkopuolelle. 
Toisaalta maatilojen yritystoiminnan kehit-
tämisen ja rakennekehityksen kannalta mer-
kittävillä, suuremmilla investoinneilla olisi 
vastaavilta osin parempi mahdollisuus saada 
rahoitusta  
 
4.2 Vaikutukset viranomaisten toimintaan 

Maatalouden rakennetukien hallinnointiin 
liittyviin viranomaisten keskeisiin tehtäviin 
tai toimivaltaan ei esitetä muutoksia. Lakieh-
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dotuksella ei perustettaisi ELY-keskuksille 
tai kunnille uusia tehtäviä. Maa- ja metsäta-
lousministeriö vastaisi edelleen koko tukijär-
jestelmästä ja sen hallinnointi- ja toimeenpa-
nojärjestelmästä vastaisi edelleen Maaseutu-
virasto. Ohjelman hallintoviranomaisesta, 
maksajavirastosta ja todentamisviranomai-
sesta säädetään maaseudun kehittämisohjel-
mien hallinnoinnista annetussa laissa 
(27/2014). Tukijärjestelmän toimeenpano eli 
tuen myöntö, maksu, seuranta, valvonta ja 
takaisinperintä kuuluisivat edelleen ELY-
keskuksille. 

Käyttöön otettavaksi ehdotetun sähköisen 
asioinnin odotetaan vähentävän tallennustyö-
tä merkittävästi, kun tuen ja sen maksun säh-
köinen haku ja hakemusten käsittely yleistyy. 
Maatalouden suorien tukien hakemuksista on 
keväällä 2014 jätetty noin 60 prosenttia säh-
köisinä. Vähintään saman verran hakemuksia 
odotetaan tehtävän sähköisesti maatalouden 
rakennetuissa viimeistään ohjelmakauden 
loppupuolella. Tähän on hyvät edellytykset, 
sillä yleensä rakennetukihakemuksen laati-
misessa käytetään apuna neuvojia, joilla on 
hyvät valmiudet sähköisen hakumenettelyn 
käyttöön. 

Vuokramaalle toteutettavien investointien 
vuokrasopimusten vaatimuksiin, maatalou-
desta saatavaan olennaiseen tuloon ja maata-
lousyrittäjien yhteenliittymien osakkaiden tai 
jäsenten yritystoiminnan selvittämiseen eh-
dotettavat muutokset yhtenäistävät tulkintaa 
viranomaisissa ja vähentävät hallinnon työtä. 

Tukijärjestelmää on tarkoitus toteuttaa hal-
linnonalan menokehyksen sekä vaikuttavuus- 
ja tuloksellisuusohjelman asettamissa rajois-
sa nykyisin henkilöresurssein. 
 
4.3 Ympäristövaikutukset 

Uuden ohjelman läpileikkaavina teemoina 
ovat ilmasto, ympäristö ja innovaatiot. Ra-
kennetukijärjestelmästä tuettavissa rakenta-
misinvestoinneissa edistetään kierrätettävien 
ja uusiutuvia luonnonvaroja hyödyntävien 
materiaalien tarkoituksenmukaista käyttöä 
sekä kannustetaan erilaisiin energian käyttöä 
tehostaviin ja uusiutuvaa energiaa hyödyntä-
viin ratkaisuihin. Kaikissa investoinneissa 
otetaan huomioon hankkeiden vaikutukset 
ympäristöön. Ympäristöhyötyjä voidaan saa-

vuttaa esimerkiksi yhteisinvestoinneilla, lan-
nan käsittelyä tehostavilla investoinneilla, 
investoinneilla peltojen salaojitukseen ja sää-
tösalaojitukseen sekä valumavesien hallinnan 
huomioonottavien jaloittelutarhojen raken-
tamisella. Investointiratkaisuissa otetaan 
huomioon myös vaikutukset maaseudun 
elinympäristöön ja maaseutumaisemaan.  

Uuteen ohjelmaan sisältyvien rakennetoi-
menpiteiden ympäristövaikutuksia on arvioi-
tu osana erillistä Manner-Suomen maaseudun 
kehittämisohjelman 2014—2020 ennakkoar-
viointia (Maa- ja metsätalousministeriön jul-
kaisuja 2/2014). Muutettavaksi ehdotetun 
lain ympäristövaikutukset on arvioitu vuonna 
2007 annetussa hallituksen esityksessä (HE 
113/2007 vp). Suurin osa lakiin ehdotetuista 
muutoksista aiheutuu lain päivittämisestä uu-
den EU-lainsäädännön ja uuden ohjelman 
mukaiseksi tai ovat hallinnollista taakkaa vä-
hentäviä menettelyjen yksinkertaistuksia, ei-
kä niillä itsessään ole suoria tai uusia vaiku-
tuksia ympäristöön. 
 
4.4 Yhteiskunnalliset vaikutukset 

Maatalouden investointituet ja nuoren vil-
jelijän aloitustuki ovat yhteiskunnallisesti 
merkittäviä elinkeinotoiminnan tukia. Niiden 
avulla on edistetty niin maatalouden toimin-
taedellytyksiä kuin maatalouden tuottavuutta 
ja kilpailukykyä Suomen vaihtelevissa tuo-
tanto-olosuhteissa. Eri maaseutualueiden vä-
lillä ja niiden sisällä voi Suomessa olla huo-
mattaviakin eroja, jotka johtuvat esimerkiksi 
maantieteellisistä ja historiallisista seikoista. 

Esitetyillä muutoksilla voidaan vaikuttaa 
maatalouden kilpailukyvyn säilymiseen ja 
parantamiseen kaikilla tukijärjestelmän kat-
tamilla alueilla. Maaseudun elinvoimaisuu-
den turvaamisen kannalta maatalouden vai-
kutukset eivät rajoitu pelkästään elinkeinon 
työllistävään vaikutukseen ja sen myötä maa-
seudun säilymiseen asuttuna, vaan maatalou-
den harjoittaminen edistää maaseudun elin-
keinotoimintaa kokonaisuutena. Maatalous 
tarjoaa esimerkiksi maaseutumatkailulle tär-
keitä arvoja, joihin kuuluvat muun muassa 
maatalouden vaikutus maaseutumaiseman ja 
erityisesti arvokkaiden perinneympäristöjen 
säilyttämiseen. Maatalouden harjoittaminen 
myös edistää maaseudun palvelujen ja infra-
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struktuurin ylläpitämistä. Esitykseen sisälty-
villä tukitoimenpiteillä on näin ollen vaiku-
tuksia koko maaseutuun kohdistuvan raken-
nemuutoksen hallintaan ja maaseudun elin-
voimaisuuteen. 

Tukijärjestelmästä rahoitetaan maatalouden 
hallittua rakennekehitystä. Maatilojen määrä 
on jatkuvasti vähentynyt. Vuonna 2020 tuo-
tantoa harjoittaisi noin 43 000 maatilaa. Ko-
tieläintilojen määrä vähenisi yli kolmannek-
sen, maitotilojen määrä jopa 40 prosenttia. 
Jos maataloustuotannon kokonaismäärän ha-
lutaan säilyvän lähellä nykytasoa ja kotimais-
ten elintarvikkeiden tuotanto pyritään tur-
vaamaan kulutusta vastaavalla tasolla, tarvi-
taan runsaasti investointeja tuotantokapasi-
teettiin, jotta tuotannosta poistuva kapasiteet-
ti saadaan korvattua. Etenkin nautakarjata-
loudessa sekä sika- ja siipikarjataloudessa 
tarvitaan uutta tuotantokapasiteettia. Lisäksi 
maatiloilla on entistä enemmän tarvetta 
huomioida ympäristön tilaan, lannan käsitte-
lyyn, vesitalouden parantamiseen, energiata-
louteen sekä eläinten ja ihmisten hyvinvoin-
tiin liittyviä näkökohtia, joten myös näihin 
kohteisiin tarvitaan investointeja. 

Nuoren viljelijän aloitustuen välittömänä 
tavoitteena on edistää maatilan sukupolven-
vaihdoksia ja siten toiminnan jatkumista ak-
tiivituotantoa harjoittavilla tiloilla. Tuotan-
non jatkuvuuden turvaamiseksi ja ikäraken-
teen kehittämiseksi alalle tarvitaan uusia 
nuoria yrittäjiä. Vuosien 2009—2012 aikana 
maatiloilla on tehty vuosittain 500—550 tu-
ettua sukupolvenvaihdosta. Vuosina 2013 ja 
2014 määrä on suurempi, johtuen maatalou-
den luopumistuen ehtoihin tehdyistä muutok-
sista. Uuden ohjelmakauden aikana tuettujen 
sukupolvenvaihdosten määrän ennakoidaan 
vakiintuvan noin 450 kappaleen tasolle vuo-
sittain. 

Esityksellä ei ole välittömiä vaikutuksia 
sukupuolten väliseen tasa-arvoon. Lähtökoh-
taisesti esitykseen sisältyvien tukien tarkoi-
tuksena on mahdollistaa molempien suku-
puolten edustajille yhtäläiset mahdollisuudet 
maatilan toiminnan ja olosuhteiden kehittä-
miseen. Sukupolvenvaihdoksen toteuttami-
sesta ja yritystoiminnan kilpailukyvyn kehit-
tämisestä saatavat hyödyt ja riskit koskisivat 
yhtälailla niin mies- kuin naishakijoitakin. 

Enemmistö maatalouden alkutuotantoa har-
joittavista yrittäjistä on kuitenkin miehiä.  
 
5  Asian valmiste lu 

5.1 Valmisteluvaiheet ja -aineisto 

Esitys on valmisteltu maa- ja metsätalous-
ministeriössä. Maa- ja metsätalousministeriö 
asetti vuonna 2011 ohjelmakauden 2014—
2020 valmistelua varten useista eri työryh-
mistä koostuvan valmisteluorganisaation, 
jossa on laaja edustus eri sidosryhmistä ja 
hallinnosta. Rakennetukien valmistelutyötä 
on ohjannut Euroopan unionin maatalous- ja 
maaseutupolitiikan uudistuksen valmistelun 
koordinaatiotyöryhmä ja maaseudun kehit-
tämisen strategiatyöryhmä. Koordinaatio- ja 
strategiatyöhön ovat maa- ja metsätalousmi-
nisteriön lisäksi osallistuneet valtiovarainmi-
nisteriön, työ- ja elinkeinoministeriön, ympä-
ristöministeriön, valtioneuvoston kanslian, 
Ahvenanmaan maakunnan hallituksen, Maa-
seutuviraston, ELY-keskusten, Suomen kun-
taliiton, Maa- ja elintarviketalouden tutki-
muskeskus MTT:n, Maa- ja metsätaloustuot-
tajain Keskusliitto MTK ry:n, Svenska Lant-
bruksproducenternas Centralförbund SLC 
rf:n, Suomen Yrittäjät ry:n, Pellervon talous-
tutkimus PTT ry:n, Elintarviketeollisuusliitto 
ry:n, Suomen luonnonsuojeluliitto ry:n ja 
paikallisten toimintaryhmien edustajat.  

Tukien selkeän, tehokkaan ja vaikuttavan 
toimeenpanon valmistelemiseksi maa- ja 
metsätalousministeriö asetti lisäksi maaseu-
dun kehittämis- ja maataloustukien hallintoa 
valmistelevan työryhmän, johon kuuluivat 
edustajat maa- ja metsätalousministeriöstä, 
Maaseutuvirastosta, ELY-keskuksesta, maa-
seutuverkostosta, kunnista ja paikallisista 
toimintaryhmistä. Työryhmässä käsiteltiin 
myös rakennetukien hallintomallia. 

Lisäksi maa- ja metsätalousministeriö asetti 
tukijärjestelmäkohtaisia työryhmiä, joista 
lain nojalla myönnettäviä tukia on käsitelty 
maatalouden rakennetukia valmistelevassa 
työryhmässä. Maa- ja metsätalousministeriön 
asiantuntijoiden ohella rakennetukia valmis-
televan työryhmän työhön ovat osallistuneet 
valtiovarainministeriön, ympäristöministeri-
ön, Maaseutuviraston, ELY-keskusten ja 
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tuottajajärjestöjen edustajat. Työryhmä on li-
säksi kuullut ulkopuolisia asiantuntijoita. 

Edellä mainituissa työryhmissä valmistel-
tiin myös esitys Manner-Suomen maaseudun 
kehittämisohjelmaksi. Ohjelmaluonnoksesta 
järjestettiin laaja lausuntokierros ja verkko-
palvelukysely Otakantaa.fi -sivustolla. Val-
tioneuvosto hyväksyi 24 päivänä huhtikuuta 
2014 esityksen Suomen ohjelmaksi, minkä 
jälkeen se toimitettiin komission tarkastelta-
vaksi. Komission päätöstä ohjelman hyväk-
symisestä voidaan odottaa loppuvuodesta 
2014 tai vuoden 2015 ensimmäisellä puolis-
kolla. 

Lakiehdotuksen valmistelemiseksi maa- ja 
metsätalousministeriö asetti virkatyönä toteu-
tettavan lainsäädäntöhankeen MMM045:00/ 
2013. Lainsäädäntöhankkeessa on toiminut 
ministeriön ja Maaseutuviraston edustajista 
koostuva työryhmä, minkä lisäksi valmiste-
lussa on pidetty joitain kokouksia valtiova-
rainministeriön, ELY-keskusten ja tuottaja-
järjestöjen edustajien kanssa. Lisäksi ELY-
keskusten rakennetukia käsitteleville virka-
miehille on varattu erillinen mahdollisuus 
esittää näkemyksiään lakiehdotuksesta. Ra-
kennetukijärjestelmään ehdotettavia muutok-
sia on myös ollut mahdollisuus kommentoida 
useissa eri tilaisuuksissa, joissa on ollut laaja 
edustus eri toimijaryhmistä. 
 
5.2 Lausunnot ja niiden huomioon ottami-
nen 

Esityksestä on pyydetty lausunto oikeus-
ministeriöltä, valtiovarainministeriöltä, työ- 
ja elinkeinoministeriöltä, ympäristöministe-
riöltä, Maaseutuvirastolta, Elintarviketurval-
lisuusvirastolta, Maatalousyrittäjien eläkelai-
tokselta, elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskuksilta, Maa- ja metsätaloustuottajain 
keskusliitto MTK ry:ltä, Svenska Lant-
bruksproducenternas Centralförbund SLC 
rf:ltä, ProAgria Maaseutukeskusten liitto 
ry:ltä, Maa- ja elintarviketalouden tutkimus-
keskus MTT:ltä sekä keskusrahalaitoksilta. 

Lausunnonantajat pitivät hyvänä sitä, että 
toimivaksi koettuun tukijärjestelmään teh-
dään vain tarpeelliset muutokset, eikä tehdä 
täysin uutta järjestelmää. Pääsääntöisesti lau-
sunnonantajat ymmärsivät suuren osan ehdo-
tetuista muutoksista aiheutuvan uudesta EU-

lainsäädännöstä ja pitivät nykyisen lain so-
veltamisesta saatuihin kokemuksiin perustu-
via yksinkertaistuksia hyvinä. Ehdotuksia tu-
en hakijan ja viranomaisten hallinnollisen 
taakan keventämiseksi kannatettiin. 

Oikeusministeriö kiinnitti huomiota tuen 
hakemiseen esitettyyn, hallintolaista poik-
keavaan tai sen kanssa päällekkäiseen säänte-
lyyn ja katsoi, ettei yleislaista poikkeava 
sääntely ole tältä osin perusteltua. Oikeusmi-
nisteriö piti myös tarpeellisena täydentää 
eräiden pykälien säätämisjärjestelyperustelu-
ja. 

Valtiovarainministeriö piti sähköiseen asi-
ointiin siirtymistä perusteltuna ja totesi, ettei 
esityksessä ehdoteta muutoksia viranomais-
ten keskeisiin tehtäviin tai toimivaltaan, eikä 
perusteta kunnille tai ELY-keskuksille uusia 
tehtäviä. Ympäristöministeriö kiinnitti huo-
miota ehdotettujen muutosten ympäristövai-
kutusten riittävään arviointiin. 

Maatalousyrittäjien eläkelaitos puolestaan 
kiinnitti huomiota voimassa olevan luopu-
mistukijärjestelmän ja siihen ehdotettujen 
muutosten liittymäkohtiin ja yhteensovituk-
seen rakennetukijärjestelmän kanssa. OP-
Pohjola piti ehdotettuja muutoksia tukijärjes-
telmää selkeyttävänä, mutta totesi korkotuki-
lainoitukseen esitettyjen muutosten vaativan 
pankeilta myös kuluja aiheuttavia toimenpi-
teitä. Maaseutuvirasto kiinnitti huomiota 
sähköisen asioinnin kattavuuteen ja asiakirjo-
jen allekirjoitusvaatimuksiin. 

Lähtökohtaisesti tuen saajan yläikärajasta 
luopumista pidettiin hyvänä tai yläikärajan 
vaikutusta yleensäkin pienenä, mutta jotkut 
ELY-keskukset epäilivät sen hidastavan ra-
kennekehitystä tai aiheuttavan epäselvyyttä 
investointien pysyvyyden varmistamisessa. 

Useimmat lausunnonantajat pitivät perus-
teltuna turhaksi koetun vaatimuksen poista-
mista koskien maataloudesta saatavan tulon 
olennaista merkitystä hakijalle. Valtiova-
rainministeriö ja yksi ELY-keskus kuiten-
kaan eivät kannattaneet sitä. Valtiovarainmi-
nisteriö katsoi, että ehdotus lisäisi tukikel-
poisten hakijoiden määrää ja siten tulevia 
menoja, minkä vuoksi ehdotusta ei olisi syytä 
toteuttaa ainakaan tässä vaiheessa, vaan sel-
vittää sen vaikutuksia tarkemmin. 
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Maatalousyrittäjien yhteenliittymien jäsen-
ten vaatimusten keventämistä pidettiin hyvä-
nä yhteisinvestointien edistämisen kannalta. 

Valtiovarainministeriö katsoi, että korkotu-
en määrään suunniteltu muutos voisi lisätä 
valtion menoja kokonaiskoron ollessa alle 
neljä prosenttiyksikköä, eikä muutos siten ole 
perusteltu. Lisäksi lausunnonantajat kiinnitti-
vät huomiota aloitustukea koskevien muutos-
ten riittävään tiedottamiseen, jotta vältyttäi-
siin niin sanotuilta väliinputoajilta. 

Esityksen jatkovalmistelussa on pyritty ot-
tamaan huomioon lausunnonantajien esittä-
mät muutokset. Kaikkia ehdotuksia ei kui-
tenkaan ole ollut mahdollista toteuttaa EU-
lainsäädännön ja ohjelman vuoksi tai koska 
esitykset ovat olleet ristiriitaisia taikka ra-
kennetukijärjestelmän tavoitteista poikkea-
via. Kaikki oikeusministeriön lakiehdotuk-
seen esittämät muutokset on toteutettu. 
 
6  Riippuvuus muista  es i tyksistä  

Eduskunnalle on tarkoitus antaa syksyllä 
2014 hallituksen esitys kehittämistukilain 
muuttamisesta. Nyt muutettavaksi ehdotet-
tuihin säännöksiin sisältyy viittauksia kehit-
tämistukilain pykäliin koskien tuen sähköi-
seen hakuun ja seurantaan käytettävää tieto-
järjestelmää sekä viranomaisten tietojensaan-
tioikeutta ja tietojen luovuttamista. Jäljempä-
nä 29, 36, 42 ja 61 §:n kohdalla esitettyjen 
syiden vuoksi tarkoituksena olisi soveltaa 
eräitä kehittämistukilain menettelyjä myös 
rakennetukien toimeenpanossa. Näin ollen 
kehittämistukilain muuttamisesta annettava 

hallituksen esitys voi vaikuttaa myös raken-
netukijärjestelmässä sovellettaviin menette-
lyihin. Kehittämistukilain voimassa oleviin 
säännöksiin ehdotettavat muutokset eivät 
kuitenkaan aiheuta muutostarpeita nyt muu-
tettavaksi ehdotetun lain säännöksiin. La-
kiehdotuksen 61 §:ssä viitataan kehittämistu-
kilain 64 §:ään, johon mahdollisesti esitettä-
vät muutokset ovat sellaisenaan sovelletta-
vissa myös maatalouden rakennetuissa. 

Eduskunnalle on tarkoitus myös antaa syk-
syllä 2014 hallituksen esitys tilintarkastajien 
hyväksymis- ja valvontajärjestelmän uudis-
tamisesta. Tavoitteena uudistuksen yhteydes-
sä on oikaista lainsäädännössä käytetty käsit-
teistö vastaamaan uudistusta, mikä voi aihe-
uttaa muutostarpeita voimassa olevan lain 
45 §:ään tilintarkastuksen osalta. Mainittu 
45 § ei sisälly esityksessä muutettavaksi eh-
dotettuihin säännöksiin. 

Eduskunnalle on lisäksi tarkoitus antaa hal-
lituksen esitys laiksi julkisen hallinnon yhtei-
sestä asiakaspalvelusta, joka voi vaikuttaa tu-
en ja sen maksun hakemisen menettelyihin. 

EU on uudistanut julkisia hankintoja kos-
kevat direktiivit, jotka tulee implementoida 
kansalliseen lainsäädäntöön viimeistään ke-
väällä 2016. Työ- ja elinkeinoministeriö 
valmistelee kansallisen hankintalainsäädän-
nön kokonaisuudistusta, joka aiheuttaa muu-
tostarpeita lain 20 §:n 1 momenttiin. Mainittu 
lainkohta ei sisälly muutettavaksi ehdotettui-
hin säännöksiin. Pykälään tarvittavat muu-
tokset toteutettaisiin hankintalainsäädännön 
kokonaisuudistuksen yhteydessä tehtävien 
ratkaisujen perusteella.  

 
 



 HE 196/2014 vp  
  

 

18 

 
YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1  Lakiehdotuksen perustelut  

3 §. Suhde Euroopan unionin lainsäädän-
töön ja ohjelmaan. Pykälän 1 momentissa 
täsmennettäisiin lain suhdetta EU:n lainsää-
däntöön ja komission päätöksellä hyväksyt-
tävään ohjelmaan. Kyse on informatiivisesta 
säännöksestä, jonka tarve perustuu pääasias-
sa voimassa olevan lain täytäntöönpanossa 
esiintyneiden käytännön tulkintatilanteiden 
selkeyttämiseen. Lakia sovelletaan ohjel-
maan sisältyviin osarahoitteisiin rakennetu-
kiin ja kokonaan kansallisista varoista rahoi-
tettaviin rakennetukiin. Lain tarkoitus on ol-
lut ja olisi jatkossakin täydentää EU:n lain-
säädäntöä ja ohjelmaa, siltä osin kuin se on 
tarpeellista ja sallittua EU:n lainsäädännön 
perusteella. 

Lakia sovellettaessa on noudatettava maa-
talouden rakennetukia koskevaa EU:n lain-
säädäntöä kokonaisuudessaan. Maaseudun 
kehittämisohjelman varoista rahoitettavissa 
rakennetuissa tämä tarkoittaa EU:n maaseu-
turahaston varoista rahoitettavista tuista an-
nettujen parlamentin ja neuvoston asetusten 
ja niiden nojalla annettujen asetusten sovel-
tamista. Näitä ovat erityisesti hallinnointilain 
3 §:n 2—4 kohdassa tarkoitetut horisontaa-
liasetus, maaseutuasetus ja yleisasetus sekä 
niiden nojalla annetut komission delegoidut 
asetukset ja täytäntöönpanoasetukset. Joiltain 
osin laissa on myös sellaisia säännöksiä, jot-
ka sisältyvät mainittuun tai sitä vastaavaan 
aiempaan EU:n lainsäädäntöön. Tällöin ky-
symys on siitä, että EU:n lainsäädännössä tä-
tä edellytetään tai siitä, että kyse on EU:n ra-
hoitusta täydentävästä kokonaan kansallises-
ta rahoituksesta. Tällä tavoin vältetään runsas 
viittaaminen EU:n säännöksiin. 

Kokonaan kansallisesti rahoitettaviin ra-
kennetukiin sovelletaan lähtökohtaisesti 
EU:n maatalousalan valtiontukisääntöjä. 
Poikkeuksena tästä ohjelman kansallinen li-
särahoitus hyväksytään osana ohjelmaa. Uu-
della rahoituskaudella kuitenkin myös muut 
maaseudun kehittämisohjelmaa täydentävät 
kansalliset rakennetuet voidaan hyväksyä 
osana komission päätöstä ohjelman hyväk-
symisestä. Tällöin näitä tukia ei erikseen il-

moitettaisi komissiolle maatalouden valtion-
tukisääntöjen mukaisesti. Tämän vuoksi py-
kälän 2 momenttia ehdotetaan täsmennettä-
väksi siten, että EU:n valtiontukisääntöjä so-
velletaan, jollei komission ohjelman hyväk-
symistä koskevasta päätöksestä muuta johdu. 
Samasta syystä pykälän 3 momentin valtuut-
ta säätää EU:n valtiontukea koskevan lain-
säädännön soveltamisesta muutettaisiin siten, 
että kyseisen lainsäädännön soveltamisesta 
lain mukaiseen tukijärjestelmään voitaisiin 
säätää valtioneuvoston asetuksella silloin, 
kun tämä on tarpeen.  

Lisäksi pykälässä käytetty ilmaisu Euroo-
pan yhteisö muutettaisiin ilmaisuksi Euroo-
pan unioni. 

4 §. Määritelmät. Luettavuuden ja pykälän 
yhtenäisyyden vuoksi koko pykälä ehdote-
taan muutettavaksi, vaikka useat määritelmät 
vastaisivat nykytilaa. Pääosa ehdotetuista 
muutoksista on luonteeltaan teknisiä. 

Pykälän 1 momentin 2—4, 6 ja 7 kohtaan 
ei ehdoteta muutoksia nykytilaan. Pykälän 
1 momentin 1 kohdassa Euroopan unionin 
perustamissopimus muutettaisiin Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyksi sopimukseksi ja 
maatalouden määritelmää muutettaisiin vas-
taamaan uuteen ohjelmaan täsmennettyä 
määritelmää. Ohjelman mukaisessa määri-
telmässä kotieläintalous kattaa aiemmin erik-
seen mainitut karjatalouden ja muun tuotan-
toeläinten pidon sekä hevostalouden. Ky-
seessä on täsmennys, jolla ei muutettaisi ny-
kytilaa rakennetuissa maataloudeksi katsot-
tavan elinkeinotoiminnan osalta. 

Pykälän 1 momentin 5 kohdassa Euroopan 
yhteisö muutettaisiin Euroopan unioniksi. 
Pykälän 1 momentin 8 kohdassa annettaisiin 
määritelmä maaseudun kehittämisen tukemi-
sesta annetulle laille. Tämä olisi tarpeellista 
lakiehdotuksessa jäljempänä säädettäväksi 
esitettyjen lakiviittausten vuoksi. Pykälän 
1 momentin 9 kohdassa määriteltäisiin oh-
jelma viittaamalla uuteen maaseudun kehit-
tämisohjelmien hallinnoinnista annettuun la-
kiin. 

6 §. Nuoren viljelijän aloitustuki. Pykälää 
muutettaisiin siten, että sen 1 momentti vas-
taa uuden ohjelmakauden EU-lainsäädäntöä 
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nuoren viljelijän ikää koskevan edellytyksen 
osalta. Nuoren viljelijän määritelmä sääde-
tään maaseutuasetuksen 2 artiklan 1 kohdan 
n alakohdassa. Uudella ohjelmakaudella nuo-
ren viljelijän aloitustukea voidaan myöntää 
hakijalle, joka hakemuksen vireille tullessa 
on enintään 40-vuotias. Edellisellä ohjelma-
kaudella nuoren viljelijän tuli olla alle 40-
vuotias. Lisäksi pykälän 3 momentissa Eu-
roopan yhteisö muutettaisiin Euroopan 
unioniksi. 

7 §. Maatilan investointituki. Pykälän 
4 momentissa Euroopan yhteisö muutettaisiin 
Euroopan unioniksi. 

8 §. Tuen saajaa koskevat edellytykset. Py-
kälän voimassa olevan 1 momentin mukaan 
tuen saajana olevan luonnollisen henkilön on 
oltava hakemuksen vireille tullessa 18 vuotta 
täyttänyt, mutta alle 63-vuotias. Tuen saajalle 
ei enää ehdoteta asetettavaksi yläikärajaa. 
Uuden maaseudun kehittämisohjelman val-
mistelun yhteydessä komissio on ilmoittanut 
kielteisen suhtautumisensa sille, että jatkossa 
tuen saajalle asetettaisiin yläikäraja maaseu-
turahaston rahoitusta saavissa tukijärjestel-
missä. Komissio pitää yläikärajaa lähtökoh-
taisesti syrjivänä ehtona. Tuen saajan yläikä-
raja onkin poistettu tai ehdotetaan poistetta-
vaksi useista muista maatalouteen ja maa-
seudun kehittämiseen liittyvistä tukijärjes-
telmistä. Yläikärajan poisto olisi perusteltua 
myös siksi, että rakennetukijärjestelmän tar-
koituksena on maatalouden tuotantotoimin-
nan ja sen kehittämisen, eikä yksittäisen hen-
kilön tukeminen. Tuen saajan 18 vuoden vä-
himmäisikä kuitenkin olisi edelleen tarpeelli-
nen yritystoimintaan liittyvien taloudellisten 
vastuiden ja riskien vuoksi. 

Pykälän voimassa olevassa 2 momentissa 
edellytetään, että tuen kohteena olevalla yri-
tystoiminnalla on olennaista merkitystä haki-
jan toimeentulolle. Tällöin tarkastellaan lain 
perusteella tuettavasta yritystoiminnasta saa-
tavien tulojen osuutta hakijan vuosittaisesta 
kokonaistulosta. Säännöksen tarkoituksena 
on kohdistaa tuki sellaisille maatalousyrittä-
jille, jotka harjoittavat maataloutta ammatti-
maisesti toimeentulon hankkimistarkoituk-
sessa. Lain nojalla annetun valtioneuvoston 
asetuksen mukaan tuen hakijan saaman maa-
talouden yrittäjätulon on oltava vähintään 25 
prosenttia hakijan kaikkien niiden tulojen yh-

teismäärästä, jotka muodostuvat yrittäjätu-
loista, palkkatuloista ja muista hakijan sään-
nöllisesti saamista tuloista. 

Rakennetuen myöntämisen edellytyksenä 
on lisäksi ollut, että hakija saavuttaa maata-
louden yrittäjätulon vähimmäismäärän, josta 
säädetään valtioneuvoston asetuksella. Edel-
lytetty yrittäjätulo on ollut investointituessa 
ja niin sanotussa korkeammassa aloitustuessa 
vähintään 17 000 euroa vuodessa. Niin sano-
tussa alemmassa aloitustuessa maatalouden 
ja tilalla harjoitettavan muun yritystoiminnan 
vuotuisen yrittäjätulon on tullut olla yhteensä 
vähintään 15 000 euroa, josta maatalouden 
yrittäjätuloa on tullut olla vähintään 10 000 
euroa. Uuden maaseudun kehittämisohjelman 
mukaan maatalouden yrittäjätulovaatimus on 
tarkoitus säilyttää maatalouden rakennetuen 
myöntämisen ehtona. 

Pykälän 2 momentin vaatimus tuen koh-
teena olevan maatalouden olennaisesta mer-
kityksestä hakijan toimeentulolle on ollut 
päällekkäinen maatalouden yrittäjätulovaati-
muksen kanssa, koska käytännössä suurin 
osa maatalouden yrittäjätulovaatimuksen 
saavuttavista hakijoista on päätoimisia maa-
talousyrittäjiä. Näin ollen maataloudesta saa-
tavan tulo-osuuden olennaisen merkityksen 
todentamisesta on useimmiten aiheutunut tu-
en hakijoille ja hallinnolle lähinnä ylimää-
räistä työtä. Investointitukea hakeneiden jou-
kossa ei ole ollut edellisellä ohjelmakaudella 
juurikaan tapauksia, joissa tukea ei olisi voitu 
myöntää maatalouden olennaista tuloa kos-
kevan vaatimuksen vuoksi. Aloitustuen haki-
joiden joukossa sen sijaan on ollut joitain ta-
pauksia, joille ei ole voitu myöntää tukea täl-
lä perusteella. Rakennetukijärjestelmän ta-
voitteiden kannalta olisi perusteltua mahdol-
listaa maataloustuotannon aloittaminen ja sen 
kilpailukyvyn kehittäminen myös sellaisille 
maatalousyrittäjille, joiden tuotantotoiminta 
täyttää yrittäjätulovaatimuksen, mutta jotka 
syystä tai toisesta saavat yli kolme neljäsosaa 
kaikista vuotuisista tuloistaan muusta kuin 
maataloudesta. Tällöin tukikelpoisuutta maa-
talouden rakennetukeen tarkasteltaisiin en-
nemmin maataloustuotannon ja sen ylläpitä-
misen näkökulmasta kuin sitä harjoittavan 
maatalousyrittäjän tilanteen perusteella. 

Edellä mainittujen syiden vuoksi tuen ha-
kemiseen liittyvää hallinnollista taakkaa eh-
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dotetaan vähennettäväksi luopumalla maata-
louden tulon olennaisen merkityksen vaati-
muksesta tuen myöntämisen ehtona. Samalla 
pykälän 4 momentin valtuutta muutettaisiin 
siten, että valtioneuvoston asetuksella ei enää 
säädettäisi hakijan toimeentuloa koskevasta 
edellytyksestä. 

Pykälän 3 momentti koskee sekä investoin-
titukea että aloitustukea ja siinä säädetään 
muun muassa 1 ja 2 momentissa asetettujen 
edellytysten soveltamisesta tilanteissa, joissa 
hakija on yhteisö. Nuoren viljelijän aloitustu-
en osalta tukijärjestelmän toimeenpanossa on 
otettava tältä osin huomioon EU-lainsää-
dännön tarkentunut sääntely yhteisömuotoi-
sen hakijan määräysvallasta aloitustuessa, 
josta säädetään komission delegoidun asetuk-
sen (EU) N:o 807/2014 2 artiklan 1 ja 2 koh-
dassa. Pykälän 3 momenttiin sisältyvän am-
mattitaitovaatimuksen ja muiden maaseu-
tuasetuksen 2 artiklan 1 kohdan n alakohdas-
sa tarkoitettujen nuoren viljelijän määritel-
män osatekijöiden täyttämisestä säädetään 
mainitun delegoidun asetuksen 2 artiklan 3 
kohdassa. Pykälän 3 momenttia täsmennet-
täisiin vastaamaan EU-lainsäädäntöä määrä-
ysvallan täyttymisen osalta. 

9 §. Maatilan sijaintia ja hallintaa koske-
vat edellytykset. Pykälän 1 momentissa Eu-
roopan yhteisö muutettaisiin Euroopan 
unioniksi. 

Pykälän voimassa olevan 3 momentin mu-
kaan silloin, kun maatilaa hallitaan vuokra-
sopimuksen perusteella tai kiinteistön hallin-
nan jakamista koskevan sopimuksen perus-
teella, ja tukea haetaan rakentamisinvestoin-
tiin tai investointiin, jolla on olennaista mer-
kitystä tuen kohteena olevan toiminnan jat-
kuvuuden kannalta, tuen myöntämisen edel-
lytyksenä on, että sopimukseen perustuva oi-
keus on kirjattu, vuokraoikeus on siirrettävis-
sä kolmannelle kiinteistön omistajaa kuule-
matta ja sen voimassaolon tulee jatkua vähin-
tään kymmenen vuotta. Tällä on pyritty var-
mistamaan sitä, että investointi tosiasiassa 
kohdentuu hakijan harjoittamaan maatalou-
teen ja osaltaan sitä, että 20 §:ssä säädetty 
investoinnin pysyvyys tai yritystoiminnan 
jatkuvuus voidaan lähtökohtaisesti toteuttaa. 

Se, milloin investoinnilla katsotaan olevan 
olennainen merkitys yritystoiminnan jatku-
vuudelle, on aiheuttanut tulkintavaikeuksia ja 

osin epäyhtenäistä käytäntöä tukijärjestelmän 
toimeenpanossa. Silloin, kun hakijan vuok-
raamilla pelloilla on ollut olennaista merki-
tystä yritystoiminnalle, ongelmaksi on voinut 
muodostua myös vuokranantajien halutto-
muus vähintään kymmenen vuoden pituisten 
vuokrasopimusten solmimiseen. Joillain alu-
eilla näin pitkiä maatalousmaan vuokrasopi-
muksia ei ole juurikaan saatu solmittua. Vaa-
timuksen täyttäminen on koettu hankalaksi ja 
se on lisännyt tuen hakemiseen liittyvää työ-
tä. 

Edellä mainituista syistä pykälän 3 mo-
menttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että 
silloin, kun kyse on investoinnista, jolla on 
olennaista merkitystä tuen kohteena olevan 
yritystoiminnan jatkuvuuden kannalta, vuok-
rasopimukselle ei enää asetettaisi vaatimusta 
sen vähimmäispituudesta ja kirjaamisesta. 

Rakentamisinvestointien osalta vuokraoi-
keuden voimassaolon tulisi edelleen jatkua 
vähintään kymmenen vuotta tuen hakemises-
ta. Tämä olisi perusteltua, koska keskeisten 
tuotantorakennusten hallinnalla on erityistä 
merkitystä yritystoiminnan kannattavuutta ja 
jatkuvuutta arvioitaessa. 

10 §. Tuen kohteena olevaa yritystoimintaa 
koskeva edellytys. Maatilan investointituessa 
tuen kohteena olevan toiminnan kannatta-
vuutta arvioidaan hakijan harjoittaman maa-
talouden perusteella. Haettaessa tukea tilan-
pidon aloittamiseen, otetaan toiminnan kan-
nattavuuden edellytyksiä arvioitaessa huomi-
oon myös tuen kohteena olevalla maatilalla 
harjoitettava muu yritystoiminta. 

Maatalouden rakennetuessa tuen kohteena 
oleva toiminta voi kuitenkin olla vain maata-
loutta. Maatilan muuta yritystoimintaa tue-
taan maaseudun yritystukijärjestelmän kaut-
ta. Yritystuessa otetaan käyttöön uudella oh-
jelmakaudella uusi tukimuoto, muuhun kuin 
maatalouteen liittyvän yritystoiminnan aloit-
taminen, joka perustuu samaan maaseutuase-
tuksen artiklaan kuin nuoren viljelijän aloi-
tustuki. 

Aloitustuen hakijoiden muun yritystoimin-
nan kuin maatalouden huomioon ottaminen 
on voinut asettaa hakijat eriarvoiseen ase-
maan, vaikka tuen kohteena olevilla maati-
loilla harjoitettava maatalous käytännössä 
vastaisi toisiaan. Tukea haettaessa hakijan 
muusta yritystoiminnasta kuin maataloudesta 
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edellytetyt selvitykset ovat osaltaan aiheutta-
neet lisätyötä tuen hakijoille ja hallinnolle. 

Edellä mainittujen syiden vuoksi tukijärjes-
telmää ehdotetaan yksinkertaistettavaksi si-
ten, että tilanpidon aloittamisen yhteydessä 
tarkasteltaisiin ainoastaan tuen kohteena ole-
vaa yritystoimintaa. 

Lisäksi pykälän 1 momenttia ehdotetaan 
muutettavaksi siten, että kun tuen hakijana 
on maatalousyrittäjien yhteenliittymä, edelly-
tykset yritystoiminnan jatkuvaan kannatta-
vuuteen tulisi olla vähintään puolella haki-
jayhteisön osakkaista tai jäsenistä. Lain 5 §:n 
mukaan maatalousyrittäjien yhteenliittymä 
on yksityisoikeudellinen yhteisö, jonka osak-
kaista tai jäsenistä enemmän kuin puolet on 
luonnollisia henkilöitä ja jonka tarkoituksena 
on edistää yhteistoimintaa osakkaiden tai jä-
senten harjoittamassa maatalouden tuotanto-
toiminnassa. Voimassa olevan 1 momentin 
mukaan kyseistä edellytystä arvioitaessa tar-
kastellaan kaikkien hakijayhteisön jäsenten 
tai osakkaiden yritystoimintaa. Tällöin tukea 
haettaessa jokaiselta hakijayhteisön jäseneltä 
tai osakkaalta on vaadittu elinkeinosuunni-
telma ja tutkittu erikseen jokaisen harjoitta-
man yritystoiminnan edellytykset jatkuvaan 
kannattavuuteen. Myös maatalouden yrittäjä-
tulovaatimuksen on tullut täyttyä jokaisen 
osalta. Tämä on koettu byrokraattiseksi, 
minkä lisäksi asian selvittely on työllistänyt 
tuen hakijoita, neuvojia ja hallintoa erityisesti 
niissä tapauksissa, joissa hakijayhteisössä on 
paljon osakkaita tai jäseniä. 

Yhteenliittymät voivat olla kokoonpanol-
taan varsin erilaisia. Mukana voi olla pieniä 
tai monialaisia maatiloja, jotka eivät yksi-
nään täyttäisi maatalouden yrittäjätulovaati-
musta, mutta jotka osana yhteistoimintaa 
edistävää investointia voisivat tehostaa maa-
taloustuotantoaan ja hyödyttää yhteishanketta 
osaamisellaan. Nykyään yksikin jäsen tai 
osakas, jonka maatalous ei täytä yrittäjätulo-
vaatimusta, on estänyt tuen myöntämisen yh-
teenliittymän investointiin, vaikka toimenpi-
de sinänsä saattaisi edistää hyvin maatalou-
den rakennekehitystä. 

Ehdotetun muutoksen tavoitteena on mah-
dollistaa useampia yhteisinvestointeja ja koo-
ta myös pienempien tilojen resursseja niiden 
käytön tehostamiseksi. Tavoitteena on myös 

tuen hakijoiden ja hallinnon työmäärän vä-
hentäminen. 

11 §. Liiketoimintasuunnitelma. Voimassa 
olevassa pykälässä käytetty ilmaisu elinkei-
nosuunnitelma muutettaisiin uuden ohjelma-
kauden EU:n lainsäädännön mukaiseksi lii-
ketoimintasuunnitelmaksi. 

Maaseutuasetuksen 19 artiklan 4 kohdan 
mukaan nuoren viljelijän aloitustuen edelly-
tyksenä on liiketoimintasuunnitelman esittä-
minen. Saman kohdan mukaan liiketoiminta-
suunnitelman toteuttaminen on aloitettava 
yhdeksän kuukauden kuluessa aloitustuen 
myöntämispäätöksen päivämäärästä ja siinä 
on määrättävä, että nuori viljelijä noudattaa 
asetuksen (EU) N:o 1307/2013 9 artiklaa ak-
tiiviviljelijöiden osalta 18 kuukauden kulues-
sa toiminnan aloittamispäivästä. Mainitun ar-
tiklan 5 kohdan mukaan liiketoimintasuunni-
telman moitteeton toteuttaminen on tuen 
viimeisen erän maksamisen edellytyksenä. 
Aktiiviviljelijän käsitettä tarkennetaan ko-
mission delegoidussa asetuksessa (EU) N:o 
639/2014 ja sitä on eräiltä osin mahdollista 
täsmentää kansallisesti. Mahdollisista täs-
mennyksistä säädettäisiin suoria tukia koske-
vissa kansallisissa säännöksissä. Yhtenäisyy-
den vuoksi tavoitteena on, että nuoren viljeli-
jän aloitustuessa noudatettaisiin vastaavaa 
aktiiviviljelijän määritelmää kuin suorissa 
tuissa. 

EU-lainsäädännön mukaan liiketoiminta-
suunnitelman esittäminen ei ole investointi-
tuen myöntämisen edellytyksenä. Koska lii-
ketoimintasuunnitelmaa vastaavasta elinkei-
nosuunnitelmasta on saatu suurin osa tuen 
myöntämisen edellytyksiä arvioitaessa tarvit-
tavista tiedoista ja se on mahdollistanut ha-
kemusten vertailun mahdollisessa valintame-
nettelyssä, suunnitelma on kuitenkin edelly-
tetty myös investointituessa. Uuden ohjelma-
kauden EU-lainsäädännön perusteella valin-
tamenettelyä tulee soveltaa kaikkiin rakenne-
tukihakemuksiin, joten yhdenmukaisen ja 
vertailukelpoisen tiedon merkitys tuen haki-
joiden yritystoiminnasta korostuu entises-
tään. Tämän vuoksi ehdotetaan, että liiketoi-
mintasuunnitelma voitaisiin edelleen edellyt-
tää myös investointituen hakijalta. Tukijär-
jestelmän keventämiseksi kuitenkin ehdote-
taan, että liiketoimintasuunnitelman esittä-
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mistä ei edellytettäisi kaikissa investoinneis-
sa. 

Niistä investoinneista, joissa liiketoiminta-
suunnitelmaa edellytettäisiin, säädettäisiin 
valtioneuvoston asetuksella pykälän 3 mo-
menttiin ehdotetun valtuuden nojalla. Tarkoi-
tuksena on, että liiketoimintasuunnitelmaa 
edellytettäisiin suurimmissa investoinneissa, 
kuten kotieläintalouden tai kasvihuonetuo-
tannon uudisrakentamista tai laajentamista 
koskevissa rakentamisinvestoinneissa. Sen 
sijaan pienemmissä, kuten ympäristön suoje-
lua, tuotantoeläinten hyvinvointia ja tuotan-
tohygieniaa edistävissä investoinneissa, liike-
toimintasuunnitelman esittäminen ei enää 
olisi pakollista. Tämänkaltaisissa investoin-
neissa riittäisi, että liiketoimintasuunnitelman 
sijaan tuen hakija esittää 29 §:ssä tarkoitetun 
vapaamuotoisemman suunnitelman inves-
tointihankkeesta. 

Komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 
807/2014 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan 
mukaan nuoren viljelijän aloitustuessa edel-
lytettävässä liiketoimintasuunnitelmassa on 
kuvattava vähintään tilan lähtötilanne, tilan 
toimintojen kehittämisen välietapit ja tavoit-
teet sekä yksityiskohtaiset tiedot tilan toimin-
tojen kehittämiseksi tarvittavista toimista, 
kuten investoinneista, koulutuksesta tai neu-
vonnasta, mukaan lukien ympäristön kestä-
vyyteen ja resurssitehokkuuteen liittyvät toi-
met. Mainitut vähimmäisedellytykset sisälty-
vät voimassa olevassa 2 momentissa edelly-
tettyihin tietoihin, minkä vuoksi liiketoimin-
tasuunnitelmassa esitettävistä tiedoista ehdo-
tetaan säädettäväksi sisällöllisesti nykytilaa 
vastaavasti. Pykälän 2 momentti koskisi sekä 
aloitustukea että niitä investointitukia, joissa 
liiketoimintasuunnitelmaa edellytetään. Lii-
ketoimintasuunnitelman seurantaa varten tar-
vittavien tietojen toimittamisesta säädettäi-
siin 40 §:ssä. 

Pykälän voimassa olevan 3 momentin mu-
kaan elinkeinosuunnitelman tarkemmasta si-
sällöstä säädetään valtioneuvoston asetuksel-
la ja Maaseutuvirasto antaa tarkemmat mää-
räykset suunnitelman esitystavasta ja sen laa-
timisessa käytettävistä lomakkeista. Moment-
tia ehdotetaan muutettavaksi siten, että Maa-
seutuvirasto antaisi tarkemmat määräykset 
paitsi liiketoimintasuunnitelman esitystavasta 
ja lomakkeista myös suunnitelman sisällöstä. 

Tämä olisi perusteltua, koska käytännössä 
lainkohtaa tarkempi suunnitelman sisällön 
määrittely asetuksella on muodostunut varsin 
teknisluonteiseksi sääntelyksi, joka vastaa 
lähinnä hakemuslomakkeilla esitettävien tie-
tojen luettelointia. Ehdotetun muutoksen ta-
voitteena on osaltaan karsia rakennetukijär-
jestelmästä valtioneuvoston asetuksella an-
nettavia säännöksiä. 

12 §. Maatilan tuotanto-olosuhteet.  Pykä-
län 1 momentissa Euroopan yhteisö muutet-
taisiin Euroopan unioniksi. 

13 §. Tuettavaa toimenpidettä koskevat 
edellytykset. Maaseutuasetuksen 60 artiklan 
2 kohdan mukaan maaseuturahastosta rahoi-
tettavat menot ovat tukikelpoisia vain, jos ne 
ovat aiheutuneet tukitoimista, joista ohjelman 
hallintoviranomainen on tehnyt päätöksen tai 
jotka ovat sen vastuulla. Saman artiklan mu-
kaan maatalouden osalta, investointien yleis-
kuluja lukuun ottamatta, tukikelpoisia ovat 
kuitenkin vain menot, jotka ovat aiheutuneet 
sen jälkeen, kun hakemus on toimitettu toi-
mivaltaiselle viranomaiselle. Jäsenvaltio voi 
kuitenkin määrittää ohjelmassaan, että tuki-
kelpoisia ovat vain menot, jotka ovat aiheu-
tuneet sen jälkeen, kun tukihakemus on hy-
väksytty. Myös maatalouden valtiontuki-
säännöt edellyttävät tukihakemuksen jättä-
mistä ennen rakennetuella tuettavan toimin-
nan aloittamista. Sääntelyn taustana on se, et-
tä jo aloitettuihin toimenpiteisiin takautuvasti 
myönnettävällä tuella ei katsota olevan niin 
sanottua kannustavaa vaikutusta. Toisin sa-
noen tuen ei katsota edistävän maatalouden 
rakennekehitystä, vaan olevan yrityksen ta-
loudellisen aseman parantamiseen tarkoitet-
tua toimintatukea, jos se kohdistuu jälkikä-
teen toimenpiteeseen, joka toteutettaisiin jo-
ka tapauksessa ilman tukeakin. 

Edellistä ohjelmakautta koskevan EU-lain-
säädännön mukaan nuoren viljelijän aloitus-
tukea voitiin myöntää, vaikka tilanpito oli 
aloitettu ennen tuen hakemista, kunhan tuki-
päätös tehtiin 18 kuukauden kuluessa tilanpi-
don aloittamisesta. Uudella ohjelmakaudella 
ennen tukihakemuksen jättämistä syntynei-
den kustannusten kattaminen maaseuturahas-
ton varoista ei ole enää mahdollista aloitustu-
essa. Tämän vuoksi pykälän 1 momentti eh-
dotetaan muutettavaksi uutta EU-lainsää-
däntöä vastaavaksi nuoren viljelijän aloitus-
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tukea koskien. Investointituen osalta säännös 
vastaisi nykytilaa ja uutta ohjelmaa. 

14 §. Tuen rahoitusta ja määrää koskevat 
edellytykset. Pykälän 2 momentissa Euroo-
pan yhteisö muutettaisiin Euroopan unionik-
si. 

Pykälän 4 momentissa säädetään tuen vä-
himmäismäärästä. Säännöksen tarkoituksena 
on rajata rakennetuen ulkopuolelle sellaiset 
toimet, joihin myönnettävä tuki on pienempi 
kuin tuen toimeenpanosta aiheutuvat hallin-
nolliset kustannukset ja jonka vaikutukset 
hakijan yritystoimintaan ja maatalouden ra-
kennekehitykseen ovat kokonaisuuteen näh-
den vähäisiä. Voimassa olevan 4 momentin 
mukaan tukea ei myönnetä rakentamisinves-
tointiin, jos tuen määrä hakemuksen perus-
teella olisi enintään 5 000 euroa. Muissa toi-
menpiteissä vastaava määrä on 2 000 euroa. 
Tuen vähimmäismäärää ehdotetaan muutet-
tavaksi siten, että se olisi tuotantorakennuk-
sen uudisrakentamisessa, laajentamisessa ja 
peruskorjauksessa 7 000 euroa ja muissa 
toimenpiteissä 3 000 euroa. Osaltaan tarkoi-
tuksena on ottaa huomioon yleinen kustan-
nustason nousu, mutta muutos olisi perusteltu 
myös elinkeinon kehittämisen ja maatalou-
den rakennekehityksen edistämiseen käytet-
tävissä olevien varojen käytön vaikuttavuu-
den näkökulmasta. Yleensä suuremmat in-
vestoinnit tehdään pidemmällä tähtäimellä ja 
ne toteuttavat rakennetukijärjestelmän tavoit-
teita paremmin kuin pienet investoinnit. Kus-
tannusten noustessa tuen saajien mahdolli-
suudet toteuttaa suurempia investointeja il-
man tukea pienenevät. Rakennetukijärjestel-
män tavoitteiden saavuttamiseksi tuki tulisi 
tällöin kohdentaa suurempiin investointeihin. 
Ehdotetun muutoksen tavoitteena on myös 
se, että uudella ohjelmakaudella tuen määrä 
olisi aina suurempi kuin siitä aiheutuva hal-
linnollinen kustannus. 

17 §. Korkotuen myöntämisen edellytykset. 
Pykälän voimassa olevan 1 momentin 1 koh-
dan mukaan korkotukea voidaan myöntää 
sellaista luottoa varten, jonka laina-aika on 
enintään 30 vuotta. Käytännössä uusien kor-
kotukilainojen keskimääräinen laina-aika on 
ollut alle 14 vuotta ja korkotuen laskennalli-
nen kestoaika keskimäärin noin 10 vuotta sil-
loin, kun korkotuen määrä hyväksyttävistä 
kustannuksista on 15 prosenttia. Laina-

aikoihin on mahdollista saada pidennystä, 
minkä vuoksi kokonaislaina-aika on voinut 
olla pidempi kuin myöntöhetkellä. Laina-
aikaa ehdotetaan lyhennettäväksi 25 vuoteen, 
koska nykyinen enimmäislaina-aika ei ole 
osoittautunut tarpeelliseksi, mutta pitkät lai-
na-ajat vaativat seurantaa ja siten lisäävät 
korkotuesta aiheutuvaa hallinnollista kustan-
nusta. 

21 §. Kirjanpitovelvollisuus. Pykälän 
3 momentissa Euroopan yhteisö muutettaisiin 
Euroopan unioniksi ja Euroopan yhteisöjen 
komissio Euroopan komissioksi. 

24 §. Korkotukilainan nostaminen. Pykälän 
voimassa olevan 2 momentin mukaan silloin, 
kun korkotukea on myönnetty tilanpidon 
aloittamiseen 8 §:n 3 momentissa tarkoitetun 
sitoumuksen perusteella, korkotukilainan 
viimeinen erä on nostettava viiden kuukau-
den kuluessa sitoumuksen täyttämiseen sää-
detyn määräajan päättymisestä. EU-lainsää-
dännön mukaan määräaika tässä tarkoitetun 
ammattitaitovaatimuksen täyttämiseksi on 36 
kuukautta tuen myöntämisestä. Käytännössä 
tämä on tarkoittanut sitä, että aloitustuen 
korkotukilaina nostetaan kahdessa erässä, jos 
aloitustuen hakija ei täytä ammattitaitovaati-
musta tukea myönnettäessä. Koska nuori vil-
jelijä tarvitsee lainarahoitusta sukupolven-
vaihdoksen kohteena olevaa maatilaa ostetta-
essa, eikä lainaerien suuruutta ole määrätty, 
on tämä käytännössä johtanut siihen, että 
usein pääosa korkotukilainasta nostetaan en-
simmäisessä erässä ja toisessa erässä nostet-
tavaksi jätetään hyvin pieni lainamäärä pel-
kästään sen vuoksi, että säädettyä edellytystä 
on voitu noudattaa. Tämä on aiheuttanut tuen 
saajille, rahoittajille ja hallinnolle lisätyötä. 
Edellytys lainan viimeisen erän nostamisesta 
vasta ammattitaitoa koskevan sitoumuksen 
täyttämisestä on jatkossa myös tarpeeton, 
koska kyseinen edellytys on sisällytettävä 
liiketoimintasuunnitelmaan, jonka moitteeton 
noudattaminen on aloitustuen viimeisen erän 
maksamisen edellytyksenä. Jos tuen myön-
tämisen edellytyksenä olevaa sitoumusta ei 
täytetä ja tukea on jo maksettu, tuen myöntä-
neen viranomaisen olisi harkittava, täyttyvät-
kö edellytykset tuen takaisinperintään. 

Edellä mainittujen syiden vuoksi pykälän 
2 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, 
että edellytys korkotukilainan viimeisen erän 
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nostamisesta viiden kuukauden kuluessa nuo-
ren viljelijän ammattitaitovaatimusta koske-
van sitoumuksen täyttämisestä poistettaisiin. 
Tavoitteena on osaltaan yksinkertaistaa tuki-
järjestelmää ja vähentää tuen saajan ja hal-
linnon työmäärää. 

Ehdotetun muutoksen jälkeen aloitustuen 
korkotukilainaa ei enää olisi tarvetta jakaa 
kahteen erään, vaan koko lainan voisi nostaa 
yhdessä erässä samoin edellytyksin kuin lai-
nan ensimmäisen erän. 

29 §. Tukihakemus. Tuen hakumenettelyä 
ehdotetaan muutettavaksi siten, että tukea 
haettaisiin pääsääntöisesti sähköisesti. Tämä 
vastaisi kehittämistukilain mukaisissa tuissa 
jatkossa noudatettavaa hakumenettelyä. Ha-
kijoiden näkökulmasta mahdollisuus sähköi-
seen hakemiseen näkyy hallinnon yksinker-
taistumisena ja sujuvoitumisena. Hallinnon 
näkökulmasta sähköinen asiointi tuo pidem-
mällä tähtäimellä säästöjä henkilöstökuluissa. 

Sähköinen hakemus tehtäisiin verkkopalve-
lussa, joka on osa kehittämistukilain 50 §:ssä 
tarkoitettua hanke-, rakenne-, ja yritystukien 
uutta tietojärjestelmää. Hakijan tunnistami-
seen sovellettaisiin vahvasta sähköisestä tun-
nistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista 
annettua lakia (617/2009). 

Kaikilla hakijoilla ei kuitenkaan ole mah-
dollisuutta sähköisen hakemuksen jättämi-
seen, minkä vuoksi tukihakemus olisi edel-
leen mahdollista tehdä myös paperilomak-
keella. Lomakkeella tehtävä hakemus ja sille 
asetettavat edellytykset olisivat yhdenmukai-
set sähköisen hakemuksen kanssa. 

Hakemukseen olisi liitettävä tuen myöntä-
misen edellytysten arvioinnin kannalta vält-
tämättömät asiakirjat, selvitykset ja suunni-
telmat. Nykytilaa vastaavasti selvityksellä 
tarkoitetaan rakennetuen myöntämisen edel-
lytyksiä koskevia selvityksiä ja niiden tueksi 
esitettäviä asiakirjoja. Suunnitelmalla puoles-
taan tarkoitetaan rakentamista tai muuta in-
vestointia koskevaa suunnitelmaa ja liiketoi-
mintasuunnitelmaa. Samoin nykytilaa vas-
taavasti Maaseutuvirasto antaisi pykälän 
4 momentin valtuuden nojalla tarkemmat 
määräykset tuen hakemisessa käytettävistä 
lomakkeista, hakemukseen liitettävistä asia-
kirjoista sekä suunnitelmien ja selvitysten 
esitystavasta. Sähköiseen hakuun siirtymisen 
myötä Maaseutuvirasto voisi jatkossa antaa 

tarkemmat määräykset myös sähköisen ha-
kemisen menettelyistä. 

Hakemusten sähköinen käsittely ulotettai-
siin kaikkiin tuen hallinnoinnin vaiheisiin. 
Kaikki hakemukset, myös paperilomakkeella 
tehdyt, tallennettaisiin ELY-keskuksissa säh-
köiseen tietojärjestelmään ja käsiteltäisiin 
sähköisesti. Sähköinen asianhallinta on tar-
koitus ulottaa myös asiakirjojen arkistointiin. 
Sähköisten ja paperisten asiakirjojen arkis-
toinnissa ja hävittämisessä noudatettaisiin 
yleisiä viranomaisen asiakirjojen arkistoin-
nista annettuja säännöksiä, kuten sähköisestä 
asioinnista viranomaistoiminnassa annettua 
lakia (13/2003) ja arkistolakia (831/1994). 

Pääsääntöisesti myöskään paperilomak-
keella tehtyjä hakemuksia liitteineen ei arkis-
toitaisi paperisina, vaan ne skannattaisiin tie-
tojärjestelmään ja arkistoitaisiin sähköisenä.  
Kaikkia asiakirjoja ei kuitenkaan ole mahdol-
lista tai tarkoituksenmukaista käsitellä säh-
köisinä, joten asiakirjoja olisi edelleen mah-
dollista käsitellä paperisina. Esimerkiksi ra-
kennuspiirustusten tarkastelu pienennettynä 
näytön kokoon voi häivyttää yksityiskohdat 
tai suurennettuna ei välttämättä anna kuvaa 
kokonaisuudesta. Tämän vuoksi asiakirjat 
voitaisiin arkistoida myös paperiversioina, 
jos se on perusteltua. 

30 §. Tuen hakeminen. Pykälän 1 momen-
tissa ehdotetaan säädettäväksi mahdollisuu-
desta asettaa tuen hakemiselle hakuaikoja tai 
tarkastella hakemuksia tukijaksoittain. Haku-
ajat ovat olleet käytössä maatilan investointi-
tuessa jo aiemmalla ohjelmakaudella. Nuoren 
viljelijän aloitustukea sen sijaan on voinut 
hakea jatkuvasti. 

Uudella ohjelmakaudella kaikille rakenne-
tuille on asetettava valintakriteerit ja jäsen-
valtion on varmistettava, että tuettavat toimet 
valitaan valintaperusteiden mukaisesti nou-
dattaen avointa ja asianmukaisesti dokumen-
toitua menettelyä. Tästä säädetään maaseu-
tuasetuksen 49 artiklassa. 

Komissio on edellisellä ohjelmakaudella 
kiinnittänyt huomiota hakemusten priorisoin-
tiin jäsenvaltioissa ja todennut, ettei jatkossa 
voida hyväksyä hankkeiden rahoittamista 
saapumisjärjestyksessä kiinnittämällä huo-
miota vain tukikelpoisuuden täyttymiseen. 
Jotta priorisointia hankkeiden välillä voitai-
siin suorittaa, on hakemuksia verrattava kes-
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kenään. Tämä ei kuitenkaan ole mahdollista 
ilman, että tiedetään, mitä hakemuksia verra-
taan. Tämän vuoksi tuen hakeminen tai käsit-
tely olisi jaksotettava siten, että tuelle asete-
taan hakuajat tai siten, että tukea voi hakea 
jatkuvasti, mutta tiettynä ajanjaksona vireille 
tulleita hakemuksia verrataan keskenään. 
Hakuaikoja voisi olla useita vuodessa ja niis-
tä säädettäisiin valtioneuvoston asetuksella 
pykälän 5 momentin valtuuden nojalla. Ha-
kemusten vertailua varten asetettavat tukijak-
sot taas olisivat lähinnä hallinnollista menet-
telyä, joka ei välttämättä vaikuttaisi tuen ha-
kumenettelyyn hakijan näkökulmasta. Käy-
tännössä kumpikin menettely edellyttää, että 
saapuneita hakemuksia varten osoitetaan ra-
hoituskiintiö, jonka rajoissa tukiehdot täyttä-
vät hakemukset rahoitetaan valintaperustei-
den mukaisessa etusijajärjestyksessä.  

Valintaperusteet vahvistaa ennen haun al-
kamista ohjelman hallintoviranomaisena 
toimiva maa- ja metsätalousministeriö oh-
jelman seurantakomiteaa kuultuaan. Tarkoi-
tus on, että valintaperusteet asetetaan koko 
ohjelmakaudeksi, ei kutakin hakua varten 
erikseen.  

Pykälän 1 momentissa ehdotetaan säädet-
täväksi myös toimivaltaisesta ELY-keskuk-
sesta. Nykytilaa vastaavasti toimivaltainen 
olisi se ELY-keskus, jonka toimialueella 
maatilan talouskeskus sijaitsee tai, jos talo-
uskeskus sijaitsee useamman kuin yhden 
ELY-keskuksen toimialueella, se ELY-kes-
kus, jonka toimialueella pääosa maatilan tuo-
tantorakennuksista sijaitsee. Toimivaltasään-
nös olisi kuitenkin toissijainen suhteessa 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista 
annetun lain (897/2009) 5 §:ään, jonka nojal-
la olisi mahdollista säätää ELY-keskusten 
toimivallasta toisinkin. Tämä mahdollistaisi 
tarvittaessa tukihakemusten keskittämisen 
joihinkin ELY-keskuksiin ja toisaalta ELY-
keskusten erikoistumisen tiettyihin tehtäviin. 

Hakemuksen toimittamiseen viranomaisel-
le, asian vireilletuloon ja asiakirjan täyden-
tämiseen sovellettaisiin hallintolakia 
(434/2003) ja sähköisestä asioinnista viran-
omaistoiminnassa annettua lakia.  

Pykälän 2 momentin valtuus säätää valtio-
neuvoston asetuksella tuen hakemiselle ase-
tettavasta määräajasta vastaa voimassa ole-
vaa lakia. Lisäksi ehdotetaan säädettäväksi 

valtuudesta, jonka nojalla Maaseutuvirasto 
antaisi tarkempia määräyksiä hakemuksen 
vastaanottamisen ja käsittelyn teknisestä jär-
jestämisestä, hakemusasiakirjoihin tehtävistä 
merkinnöistä sekä paperilomakkeella tehty-
jen hakemusten siirtämisestä sähköiseen jär-
jestelmään. 

32 §. Tuen myöntämisen keskeyttäminen. 
Pykälän 1 momentissa Euroopan yhteisö 
muutettaisiin Euroopan unioniksi. 

33 §. Tukipäätös. Pykälän 1 momentin sa-
namuotoa täsmennettäisiin ja Euroopan yh-
teisö muutettaisiin Euroopan unioniksi. 

Lisäksi pykälän 4 momentti kumottaisiin, 
koska kuten edellä 13 §:n kohdalla todetaan, 
uuden ohjelmakauden EU-lainsäädännön 
mukaan ennen tukihakemuksen jättämistä 
syntyneet kustannukset eivät ole tukikelpoi-
sia aloitustuessa. 

35 §. Avustusmuotoisen aloitustuen mak-
saminen. Pykälän 1 momentin mukaan avus-
tusmuotoinen aloitustuki maksetaan ilman 
erillistä hakemusta ja enintään kahtena vuo-
tuisena eränä. Maaseutuasetuksen 19 artiklan 
5 kohdan mukaan aloitustuki tulee maksaa 
vähintään kahdessa erässä, minkä vuoksi 
1 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, 
että avustusmuotoinen aloitustuki maksetaan 
kahdessa erässä. Maksaminen myös useam-
massa kuin kahdessa erässä olisi mahdollista, 
mutta tähän ei ole ilmennyt tarvetta ja jokai-
sesta maksuprosessista aiheutuu hallinnolli-
sia kustannuksia, joten useampia maksueriä 
ei pidetä tarkoituksenmukaisena. 

Pykälän 2 momentin mukaan silloin, kun 
aloitustuki on myönnetty 8 §:n 3 momentissa 
tarkoitetun ammattitaitoa koskevan sitou-
muksen perusteella, avustuksen toisen erän 
maksamisen edellytyksenä on, että tuen saaja 
esittää selvityksen ammattitaitovaatimuksen 
täyttämiseksi suoritetuista toimenpiteistä. 
Kuten edellä 24 §:n kohdalla on selostettu, 
kyseinen edellytys sisältyy jo liiketoiminta-
suunnitelmaan, jonka moitteeton noudatta-
minen on aloitustuen viimeisen erän maksa-
misen edellytys. Tämän vuoksi edellytys eril-
lisen selvityksen esittämisestä ehdotetaan 
poistettavaksi tarpeettomana. 

Pykälän 3 momenttiin tehtäisiin tekninen 
muutos 2 momenttiin ehdotetun muutoksen 
johdosta. 
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36 §. Avustusmuotoisen investointituen 
maksaminen. Samoin kuin ehdotetun 29 §:n 
mukaan tukea haettaessa, myös investointitu-
en avustuksen maksua haettaisiin jatkossa 
pääsääntöisesti sähköisesti. Sähköinen mak-
suhakemus tehtäisiin samassa verkkopalve-
lussa kuin tukihakemus ja sen käsittelyyn so-
vellettaisiin vastaavia menettelyjä. Tarvitta-
essa maksuhakemus olisi mahdollista tehdä 
myös paperilomakkeella. 

Kuten aiemminkin, maksuhakemukseen 
olisi liitettävä tuen maksamisen edellytysten 
kannalta välttämättömät selvitykset ja asia-
kirjat. Tästä säädettäisiin pykälän 2 momen-
tissa. Pykälän nykyisessä 2 ja 3 momentissa 
erillisinä mainitut selvitykset sisältyvät ehdo-
tettuun 2 momenttiin. 

Nykytilaa vastaavasti Maaseutuvirasto an-
taisi pykälän 6 momentin valtuuden nojalla 
tarkemmat määräykset maksun hakemisessa 
käytettävistä lomakkeista ja asiakirjoista. 
Sähköiseen hakuun siirtymisen myötä Maa-
seutuvirasto voisi jatkossa antaa tarkempia 
määräyksiä myös sähköisen hakemisen me-
nettelyistä. 

Käytännössä investointituen avustuksen 
maksua koskevat menettelyt vastaisivat so-
veltuvin osin kehittämistukilaissa säädettyjä 
menettelyjä. 

36 a §. Lisäavustuksen maksaminen eräissä 
tapauksissa. Pykälä ehdotetaan kumottavak-
si, koska aiempaa ohjelmakautta koskevaan 
komission niin sanottuun 141-päätökseen pe-
rustunut avustuksen maksaminen lisäavus-
tuksena ei ole mahdollista uudella rahoitus-
kaudella. 

38 §. Nostolupa. Samoin kuin ehdotetun 29 
ja 36 §:n mukaan tukea ja sen maksua, myös 
lainan nostolupaa haettaisiin jatkossa pää-
sääntöisesti sähköisesti. 

Tuen saajan ja hallinnon työn vähentämi-
seksi, vastaavasti kuin 35 §:n 2 momentista 
ja 36 §:n 2 momentista, pykälän 2 ja 3 mo-
mentista ehdotetaan poistettavaksi edellytys 
käytännössä tarpeettomiksi osoittautuneiden 
selvitysten toimittamisesta.  

40 §. Tietojen antaminen seurantaa varten. 
Pykälässä säädettäisiin tuen saajan velvolli-
suudesta pyynnöstä toimittaa liiketoiminta-
suunnitelman toteutumista ja tuettavan toi-
menpiteen seurantaa ja vaikuttavuuden arvi-
ointia koskevat selvitykset ELY-keskukselle. 

Tarkoitus on mahdollistaa EU-lainsäädän-
nössä jäsenvaltiolle asetettujen vaatimusten 
hoitaminen tukien seurantaan ja vaikuttavuu-
den arviointiin liittyen. Tietoja tarvitaan 
myös varojen käytön ja toimeenpanon suun-
nittelua ja kehittämistä varten. Liiketoiminta-
suunnitelmaa koskevia tietoja tarvitaan, kos-
ka maaseutuasetuksen 19 artiklan mukaan 
suunnitelman toteutuminen on aloitustuen 
maksamisen edellytyksenä. 

Liiketoimintasuunnitelmaan sisältyvien ta-
voitteiden ja toimenpiteiden toteutumista 
seurattaisiin myös investointituen osalta, jos 
liiketoimintasuunnitelman esittäminen on 
säädetty tuen myöntämisen edellytykseksi 
11 §:n 3 momenttiin ehdotetun valtuuden no-
jalla. Liiketoimintasuunnitelmaa koskevista 
tarkastuksista aloitustuen yhteydessä sääde-
tään komission täytäntöönpanoasetuksen 
(EU) N:o 809/2014 57 artiklassa.  

Lisäksi 2 momentin valtuutta ehdotetaan 
muutettavaksi siten, että Maaseutuvirasto an-
taisi tarkemmat määräykset 1 momentissa 
tarkoitettujen selvitysten sisällöstä ja esitys-
tavasta sekä niiden toimittamisesta ELY-
keskuksille. Voimassa olevan valtuuden mu-
kaan elinkeinosuunnitelmaa koskevien selvi-
tysten sisällöstä on tullut säätää valtioneu-
voston asetuksella, mikä käytännössä on ha-
vaittu tarpeettomaksi asian teknisluonteisuu-
den vuoksi. Seurantaa ja arviointia varten 
tarvittavien tietojen sisältö puolestaan mää-
räytyy EU-lainsäädännön perusteella. Val-
tuuteen ehdotetun muutoksen tavoitteena on 
osaltaan karsia rakennetukijärjestelmässä 
valtioneuvoston asetuksella annettavia sään-
nöksiä. 

42 §. Seurannan tietojärjestelmä. Lain mu-
kaisten tukien seurannassa käytettävään tieto-
järjestelmään ehdotetaan sovellettavaksi, mi-
tä kehittämistukilain 50 §:n 1, 3 ja 4 momen-
tissa asiasta säädetään. Mainitun lain 50 §:n 
2 momentissa säädetään tietojärjestelmään 
sisältyvien tietojen säilyttämisestä hanke- ja 
yritystukien osalta. Toisin kuin maatalouden 
rakennetuissa, kyseisissä tuissa ei kuitenkaan 
myönnetä korkotukea ja valtiontakausta, jot-
ka poikkeavat luonteeltaan avustuksesta. 
Tämän vuoksi rakennetukea koskevien tieto-
jen säilyttämisestä tietojärjestelmässä säädet-
täisiin 43 §:ssä nykytilaa vastaavasti. 
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Tarkoitus on, että uudella ohjelmakaudella 
rakennetukien sekä hanke- ja yritystukien 
hallinnoinnissa ja seurannassa käytettäisiin 
samaa uutta tietojärjestelmää, jota valmistel-
laan Maaseutuvirastossa. Tämän vuoksi olisi 
perusteltua, että näiden tukien osalta myös 
tietojärjestelmää koskeva sääntely olisi yhte-
näistä. Viittaamalla tältä osin kehittämistuki-
lakiin vältettäisiin asian kaksinkertainen 
sääntely. 

43 §. Tietojen säilyttäminen. Pykälässä Eu-
roopan yhteisö muutettaisiin Euroopan 
unioniksi ja Euroopan yhteisöjen komissio 
Euroopan komissioksi. 

45 §. Tarkastuksen suorittaminen. Perus-
tuslakivaliokunta on kiinnittänyt huomiota 
siihen, että valvontatyyppisten tarkastusten 
sääntelyssä on syytä viitata hallintolain 39 
§:ään tarkastuksessa noudatettavasta menet-
telystä. Pykälän 3 momenttiin otettaisiin 
edellä tarkoitettu viittaus. 

46 §. Tuen maksamisen keskeyttäminen ja 
takaisinperintä. Pykälän 1 momentin 7 koh-
dassa Euroopan yhteisö muutettaisiin Euroo-
pan unioniksi. 

47 §. Takaisinperittävälle määrälle suori-
tettava korko. Komission täytäntöönpanoase-
tuksen (EU) N:o 809/2014 7 artiklan 2 koh-
dan mukaan takaisinperittävälle määrälle 
suoritettava korko lasketaan tuen saajalle pe-
rintämääräyksessä ilmoitetun maksumäärä-
ajan, joka voi olla enintään 60 päivää, ja pa-
lautus- tai vähennyspäivän väliselle ajalle. 
Korkotaso on laskettava kansallisen lainsää-
dännön mukaisesti, eikä se saa olla alempi 
kuin kansallisten säännösten mukaisesti mak-
sujen takaisinperinnässä sovellettava korko-
taso. 

Pykälää ehdotetaan muutettavaksi takaisin-
perittävälle määrälle maksettavan koron las-
kutavan osalta siten, että se vastaisi EU-
lainsäädäntöä myös kansallisesti rahoitetta-
vissa tuissa ja olisi samalla yhdenmukainen 
maatalouden viljelijä- ja markkinajärjestely-
tukiin ehdotetun käytännön kanssa. Tämä yk-
sinkertaistaisi kansallista täytäntöönpanoa ja 
siten vähentäisi hallinnollista työtä tukien ta-
kaisinperinnässä. 

Takaisinperittävälle määrälle maksettavaa 
korkoa koskeva ehdotus olisi tuen saajan 
edun mukainen, koska korkoa peritään vasta 
sen jälkeen, kun 60 päivää on kulunut ta-

kaisinperintäpäätöksen tekemisestä. Aiem-
min korkoa on kansallisesti rahoitetuissa 
tuissa peritty tuen maksupäivästä takaisinpe-
rittävän määrän takaisinmaksuun saakka. 
Jatkossa korkoa perittäisiin vain siinä tapa-
uksessa, että takaisinperittävää määrää ei ole 
maksettu 60 päivän aikana. Näissä tapauksis-
sa korko olisi yleisesti käytetty korkolain 
(633/1982) 4 §:n 1 momentin mukainen vuo-
tuinen viivästyskorko. 

48 §. Viivästyskorko. Pykälä ehdotetaan 
kumottavaksi. Ehdotetun 47 §:n muutoksen 
vuoksi laissa ei enää ole tarvetta erikseen 
säätää takaisinperittävälle määrälle suoritet-
tavasta viivästyskorosta silloin, kun takaisin-
perittävää määrää ei makseta eräpäivänä. 

49 §. Takaisinperinnän kohtuullistaminen. 
Pykälässä Euroopan yhteisö muutettaisiin 
Euroopan unioniksi. 

50 §. Takaisinperintää ja maksamisen kes-
keyttämistä koskeva päätös. Ehdotetun 47 §:n 
muutoksen vuoksi pykälän 1 momenttia 
muutettaisiin poistamalla viittaus 47 §:ssä 
tarkoitettuun korkoon. Viittaus tässä yhtey-
dessä olisi tarpeeton, koska jatkossa takaisin-
perittävälle määrälle suoritettaisiin ainoas-
taan viivästyskorkoa suoraan 47 §:n nojalla. 

61 §. Tietojensaantioikeus ja tietojen luo-
vuttaminen. Tuen hallinnointiin osallistuvien 
viranomaisten oikeuteen saada ja luovuttaa 
tukea koskevia tietoja sovellettaisiin, mitä 
kehittämistukilain 64 §:ssä asiasta säädetään. 
Tuen hallinnointiin osallistuvat viranomaiset 
ja monet tuen hallinnointiin liittyvät menette-
lyt sekä tietojärjestelmä vastaavat kehittämis-
tukilain mukaista tukijärjestelmää, joten 
myös tietojensaantioikeuden ja tietojen luo-
vuttamista koskevan sääntelyn yhdenmukai-
suus suhteessa kehittämistukilakiin olisi pe-
rusteltua. Näin myös vältettäisiin asian kak-
sinkertainen sääntely. 

62 §. Asiakirjan allekirjoittaminen. Voi-
massa oleva säännös päätöksen tiedoksian-
nosta on viranomaisille suunnattu ja luonteel-
taan informatiivinen. Hallintopäätöksen tie-
doksiannosta säädetään hallintolain 59 §:ssä 
ja sähköisestä asioinnista viranomaisessa an-
netun lain 18 ja 19 §:ssä, jotka ovat viran-
omaistoimintaa sääteleviä yleissäännöksiä. 
Tämän vuoksi erityislaissa ei ole tarpeen sää-
tää asiasta. Päätöksen tiedoksiannon sijasta 
pykälässä säädettäisiin mahdollisuudesta 
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asiakirjojen koneelliseen allekirjoittamiseen. 
Sähköisen asioinnin käyttöön oton myötä tie-
tojärjestelmästä on jatkossa tarkoitus tuottaa 
myös koneellisesti allekirjoitettuja asiakirjo-
ja. Sähköisestä asioinnista viranomaistoimin-
nassa annetun lain 20 §:n mukaan hallintovi-
ranomaisen toiminnassa syntyneiden asiakir-
jojen koneellisesta allekirjoittamisesta sääde-
tään erikseen. 

63 §. Päätöksen maksullisuus. Pykälästä 
poistettaisiin viittaus lailla 29/2014 laista 
kumottuun 57 §:ään. 

65 §. Tekninen apu. Pykälään tehtäisiin 
tekninen muutos korvaamalla viittaus kehit-
tämistukilailla kumottuun lakiin viittauksella 
kehittämistukilain vastaavaan lainkohtaan. 
 
 
2  Tarkemmat säännökset  ja  mää-

räykset  

Pääosa lain valtuuksista säilyisi nykyisinä. 
Kyseisten säännösten suhde perustuslain 
80 §:n 1 momenttiin on arvioitu vuonna 2007 
annetun hallituksen esityksen (HE 113/2007 
vp) käsittelyssä. Sisällöllisiä muutoksia eh-
dotetaan 8 §:n 4 momentin, 11 §:n 3 momen-
tin, 29 §:n 4 momentin, 30 §:n 2 momentin, 
36 §:n 6 momentin ja 40 §:n 2 momentin val-
tuuksiin. Lisäksi eräisiin valtuuksia sisältä-
viin momentteihin tehtäisiin teknisluonteisia 
täsmennyksiä.  

Lain 8 §:n 4 momentista poistettaisiin val-
tuus säätää valtioneuvoston asetuksella haki-
jan toimeentuloa koskevista edellytyksistä. 
Valtuus olisi jatkossa tarpeeton, koska 8 §:n 
2 momentista ehdotetaan poistettavaksi edel-
lytys tuettavasta yritystoiminnasta saatavien 
tulojen olennaisesta merkityksestä hakijan 
toimeentulon kannalta. 

Lain 11 §:n 3 momentin ja 40 §:n 2 mo-
mentin valtuuksia ehdotetaan muutettavaksi 
siten, että jatkossa lakia tarkemmat säännök-
set liiketoimintasuunnitelman sisällöstä ja 
sen toteuttamista koskevien selvitysten sisäl-
löstä annettaisiin valtioneuvoston asetuksen 
sijaan Maaseutuviraston määräyksellä. Käy-
tännössä mainittuja pykäliä tarkempi sääntely 
suunnitelman ja sitä koskevien selvitysten si-
sällöstä on muodostunut luonteeltaan tekni-
seksi, jossa lähinnä luetellaan hakijalta asia-
kirjassa edellytettyjä tietoja vastaavalla taval-

la kuin esimerkiksi tukihakemusta ja siihen 
liitettäviä asiakirjoja koskevissa määräyksis-
sä ja ohjeissa. Näin ollen sisältönsä puolesta 
mainitut seikat sopisivat parhaiten tukijärjes-
telmän toimeenpanoa ohjaavan viranomaisen 
määräyksellä annettavaksi. Osaltaan tarkoi-
tuksena on karsia rakennetukijärjestelmästä 
valtioneuvoston asetuksella annettavia sää-
döksiä. 

EU-lainsäädännön mukaan liiketoiminta-
suunnitelman esittäminen on nuoren viljeli-
jän aloitustuen myöntämisen edellytys. Voi-
massa olevan lain mukaan vastaavan suunni-
telman esittämistä on edellytetty kansallisesti 
myös investointituessa. Edellä 11 §:n kohdal-
la esitetyistä syistä suunnitelman esittämistä 
edellytettäisiin vain tietyissä investoinneissa, 
joista säädettäisiin tarkemmin valtioneuvos-
ton asetuksella. 

Lain 29, 30 ja 36 §:n valtuuksien muutok-
set aiheutuvat sähköiseen asianhallintaan siir-
tymisestä. Tarkoitus on täsmentää Maaseutu-
viraston toimivaltaa antaa tarkempia määrä-
yksiä sähköisten hakemusten käsittelyyn liit-
tyen. Tuen ja sen maksun hakemista koske-
vissa valtuuksissa on soveltuvin osin pyritty 
yhdenmukaisuuteen kehittämistukilain vas-
taavien valtuuksien kanssa. 
 
3  Voimaantulo  

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan ensi ti-
lassa. Lain nojalla on tarkoitus antaa uusia 
valtioneuvoston ja ministeriön asetuksia sekä 
Maaseutuviraston määräyksiä. Lisäksi lain 
muutokset vaikuttavat Maaseutuvirastossa 
toteutettavaan uuteen tukien hallinnoinnin 
tietojärjestelmään sekä toimeenpanossa tar-
vittaviin lomakkeisiin ja ohjeisiin. Koska 
edellisen ohjelmakauden sääntöjen mukaista 
tukea voidaan myöntää vain vuoden 2014 
loppuun asti, uudistettavan rakennetukijärjes-
telmän mukaisia tukia olisi tarpeen pystyä 
hakemaan ja myöntämään mahdollisimman 
pian edellisen tukijärjestelmän päättymisen 
jälkeen. 
 
4  Suhde perustus laki in  ja  säätä-

misjärjestys  

Muutettavaksi ehdotetun lain säännösten 
suhde perustuslakiin on arvioitu vuonna 2007 
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annetun hallituksen esityksen (HE 113/2007 
vp) käsittelyn yhteydessä perustuslakivalio-
kunnassa (PeVL 16/2007 vp). Lain aiempien 
muutosten suhde perustuslakiin on arvioitu 
kyseisten muutosten valmistelussa. Siltä osin 
kuin lakiehdotus sisältää viittauksia kehittä-
mistukilakiin, kyseisen lain säännösten suhde 
perustuslakiin on arvioitu vuonna 2013 anne-
tun hallituksen esityksen (HE 142/2013 vp) 
valmistelun yhteydessä. 

Lain säännökset toisaalta täydentävät EU-
lainsäädäntöä ja toisaalta ovat välttämättömiä 
maaseuturahaston varojen käytön mahdollis-
tamiseksi jäsenvaltiossa. Laki sisältää myös 
perussäännökset, joilla ohjataan tuen kohden-
tumista tukijärjestelmän vaikuttavuuden kan-
nalta tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. 
Laissa ei säädetä tuen hakijalle oikeutta tu-
keen aina, kun tuen myöntämisen yleiset 
edellytykset täyttyvät. Tuen myöntäminen on 
mahdollista vain, jos tuen myöntävälle viran-
omaiselle on osoitettu siihen tarvittavat varat. 

Perustuslain 6 §:n 2 momentin perusteella 
ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta 
asettaa eriarvoiseen asemaan iän tai muun 
pykälässä mainitun tai niihin rinnastuvan 
syyn perusteella. Perustuslakivaliokunnan 
lausuntokäytännössä on kuitenkin vakiin-
tuneesti todettu, ettei yhdenvertaisuusperiaat-
teesta johdu tiukkoja rajoja lainsäätäjän har-
kinnalle pyrittäessä kulloisenkin yhteiskun-
takehityksen vaatimaan sääntelyyn. Tällöin 
erottelut tulee voida perustella perusoikeus-
järjestelmän kannalta hyväksyttävällä tavalla 
(esim. PeVL 18/2006 vp, PeVL 46/2006 vp, 
PeVL 35/2010 vp, PeVL 2/2011 vp ja PeVL 
11/2012 vp). Lakiehdotuksen 8 §:n 1 mo-
mentissa edellytettäisiin edelleen tuen saaja-
na olevan luonnollisen henkilön täysi-
ikäisyyttä. Tämä on perusteltua paitsi yritys-
toimintaan liittyvien taloudellisten vastuiden 
ja riskien vuoksi myös siksi, että jo tuen vas-
taanottaminen tuo mukanaan velvoitteita, 
joiden asettaminen alaikäiselle ei ole tarkoi-
tuksenmukaista. Edellä 8 §:n kohdalla esitet-
tyjen syiden vuoksi tuen saajalle ei enää ase-
tettaisi yläikärajaa investointituessa. Nuoren 
viljelijän aloitustuen yläikäraja puolestaan 
perustuu EU-lainsäädäntöön. Tuen kohden-
tamisessa on otettava huomioon EU-lain-
säädännöstä tulevat ehdot esimerkiksi toimi-
en valinnasta, mutta niissä rajoissa hakijoita 

kohdellaan perustuslain 6 §:n edellyttämällä 
tavalla yhdenvertaisesti. 

Arvioitaessa lakia perustuslain 80 §:n 
1 momentin vaatimusten kannalta, säännös-
ten soveltamisessa on otettava huomioon tu-
kijärjestelmää koskeva EU:n varsin runsas ja 
yksityiskohtainen lainsäädäntö sekä komissi-
on päätöksellä hyväksyttävä ohjelma. Tämä 
vaikuttaa myös arvioitaessa lakia alemman 
asteisten säännösten antovaltuuksien käyttä-
mistä. Useimmissa valtuuksissa on kyse 
säännöksistä, joilla toteutetaan EU-lainsää-
dännössä jäsenvaltiolle asetettuja vaatimuk-
sia (esim. PeVL 25/2005 vp, PeVL 37/2005 
vp ja PeVL 34/2012 vp). Lakia säädettäessä 
perustuslakivaliokunta kiinnitti huomiota la-
kiehdotuksen 3 §:n 3 momentin viimeisen 
virkkeen valtuuteen, joka valiokunnasta vai-
kutti ilman tarkempaa ohjausta melko avoi-
melta ottaen huomioon, että kyseessä on var-
sin huomattava asetuksenantovalta. Tämän 
vuoksi perustuslakivaliokunta piti asianmu-
kaisena täydentää säännöstä asetuksenanto-
valtaa ohjaavilla tai rajaavilla lisämääreillä. 
Maa- ja metsätalousvaliokunta täsmensi 
säännöstä nykyiseksi ottaen huomioon EU:n 
ohjelmakausien vaihdokseen liittyvät seikat. 
Mietinnössään (MmVM 6/2007 vp) valio-
kunta totesi, että jos tukijärjestelmän käyt-
töönottamisesta ja kestosta ei voitaisi säätää 
valtioneuvoston asetuksella, olisi lain voi-
maantulosta säädettävä asetuksella, mikä 
voisi tapahtua sen jälkeen, kun kaikki tukijär-
jestelmät on hyväksytty komissiossa. Muussa 
tapauksessa EU-lainsäädännön näkökulmasta 
käytössä olisi laiton valtiontukijärjestelmä. 
Valiokunta totesi, että kun valtiontukijärjes-
telmän käsittely komissiossa kestää yleensä 
vähintään puoli vuotta, eikä myöskään voi-
massa ollut kansallinen lainsäädäntö täyttä-
nyt vuoden 2008 alusta sovellettavia EU-
lainsäädännön vaatimuksia, ei vuoden 2008 
alusta näin ollen voitaisi hakea nuoren viljeli-
jän aloitustukea. Nämä seikat johtaisivat käy-
tännössä siihen, että eräissä tapauksissa haki-
jat, jotka ennen haun avaamista ylittävät nuo-
ren viljelijän aloitustuen edellytyksenä ole-
van ikärajan, jäisivät tuen ulkopuolelle, jol-
loin syntyisi väliinputoajien ryhmä. Siirryttä-
essä nuoren viljelijän aloitustuessa ohjelma-
kauden 2014—2020 rahoituksen käyttöön, 
kyse on samankaltaisesta tilanteesta. 
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Edellä 11 §:n kohdalla esitetyistä syistä 
johtuen 11 §:n 3 momentin valtuutta ehdote-
taan muutettavaksi siten, että liiketoiminta-
suunnitelman esittämistä edellytettäisiin vain 
tietyissä investoinneissa, joista säädettäisiin 
tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. Ny-
kyään liiketoimintasuunnitelmaa vastaava 
elinkeinosuunnitelma on edellytetty kaikilta 
investointituen hakijoilta. Lain 11 § sisältää 
perussäännökset asioista, joista valtuuden no-
jalla on tarkoitus säätää ja ehdotettu valtuus 
on rajoitettu koskemaan niiden investointi-
kohteiden määrittelyä, jotka edellyttäisivät 
liiketoimintasuunnitelman esittämistä. Tuki-
kelpoiset investointikohteet on määritelty 
tyhjentävästi lain 7 §:n 4 momentin nojalla 
annetulla valtioneuvoston asetuksella, ja näin 
on tarkoitus menetellä jatkossakin. 

Lakiehdotuksen 11 §:n 3 momentissa ja 
40 §:n 2 momentissa annettaisiin Maaseutu-
virastolle määräyksenantovaltaa liittyen lii-
ketoimintasuunnitelman sisältöön, esitysta-
paan ja sen laatimisessa käytettäviin lomak-
keisiin sekä suunnitelman ja tuen seurannas-
sa esitettävien selvitysten sisältöön, esitysta-
paan ja toimittamiseen. Säännökset liiketoi-
mintasuunnitelmaa edellisellä ohjelmakau-
della vastanneen elinkeinosuunnitelman si-
sällöstä ja sen seurannassa esitettävien selvi-
tysten sisällöstä on annettu valtioneuvoston 
asetuksella. Tätä ehdotetaan muutettavaksi, 
koska käytännössä lainkohtaa tarkempi 
suunnitelman ja siihen liittyvien selvitysten 
sisällön määrittely on muodostunut varsin 
teknisluonteiseksi sääntelyksi, joka on vas-
tannut lähinnä suunnitelmassa ja sen seuran-
nassa edellytettyjen tietojen yksityiskohtaista 
luettelointia. Perustuslain 80 §:n 2 momentin 
mukaan muu viranomainen kuin tasavallan 
presidentti, valtioneuvosto tai ministeriö voi-
daan valtuuttaa antamaan oikeussääntöjä 
määrätyistä asioista, jos siihen on sääntelyn 
kohteen kannalta erityisiä syitä, eikä säänte-
lyn asiallinen merkitys edellytä, että asiasta 
säädetään lailla tai asetuksella. Valtuuden tu-
lee tällöin olla soveltamisalaltaan täsmälli-
sesti rajattu. Perustuslakivaliokunta on lau-
suntokäytännössään kiinnittänyt huomiota 
määräyksenantovallan kohderyhmään ja si-
sältöön (esim. PeVL 35/2005 vp, PeVL 
48/2005 vp ja PeVL 34/2012 vp). Erityinen 
syy määräyksenantovallan säätämiseen on ol-

lut esimerkiksi teknisen ja vähäisiä yksityis-
kohtia koskevan sääntelyn yhteydessä, jos 
määräysten antoon ei liity merkittävää har-
kintavallan käyttöä. Lakiehdotukseen sisälty-
vä Maaseutuviraston määräystenantovalta on 
rajoitettu koskemaan rakennetukijärjestelmän 
toimeenpanon yksityiskohtia ja siihen sovel-
lettavaa menettelyä. Määräystenantovalta liit-
tyy Maaseutuviraston tehtäviin tukien toi-
meenpanosta vastaavana keskushallinnon vi-
ranomaisena ja ohjelman maksajavirastona. 
Ehdotetun määräyksenantovallan sisältö 
määräytyy pitkälti EU-lainsäädännön sekä 
lain ja sen nojalla annettavien valtioneuvos-
ton asetusten perusteella. 

Lakiehdotuksen 40 §:ään on otettu säännös 
tuen saajan tiedonantovelvollisuudesta tuetun 
toimenpiteen seurantaa varten. Tiedot tulisi 
toimittaa pyynnöstä ELY-keskukselle. Perus-
tuslakivaliokunnan lausuntokäytännössä 
(PeVL 30/2005 vp ja PeVL 38/2009 vp) on 
katsottu, ettei mainitun kaltainen säännös ole 
perustuslain näkökulmasta ongelmallinen, jos 
tiedonsaantioikeutta ei tarpeettomasti laven-
neta ja se rajataan koskemaan ainoastaan 
välttämättömiä tietoja. Tuen saajan tieto-
jenantovelvollisuuden piiriin kuuluvat tiedot 
on rajattu koskemaan liiketoimintasuunni-
telman toteutumista sekä toimenpiteen seu-
rantaa ja vaikuttavuuden arviointia koskevia 
tietoja. Seurantaa ja arviointia koskevat tie-
dot määräytyvät EU-lainsäädännössä jäsen-
valtiolle asetettujen raportointivelvollisuuk-
sien perusteella. Liiketoimintasuunnitelman 
toteutuminen puolestaan on EU-lainsäädän-
nön mukaan aloitustuen maksamisen edelly-
tys. Lisäksi tukea koskevat yksityiskohtaiset 
säännökset ja tukipäätöksen ehdot antavat tu-
en saajalle täsmällisen tiedon siitä, milloin 
tämä on velvollinen antamaan tietoja viran-
omaiselle. Näin ollen tuen hakijalla on mah-
dollisuus arvioida menettelynsä seurauksia, 
jollei edellytettyjä tietoja anneta niitä pyytä-
välle viranomaiselle (PeVL 15/2002 vp). 

Lain 49 §:ään ehdotettu muutos koskee il-
maisun Euroopan yhteisö muuttamista ilmai-
suksi Euroopan unioni, mutta oikeusministe-
riö katsoi lausunnossaan, että säännöksen pe-
rustaman harkintavallan laajuuteen tulisi 
kiinnittää huomiota tai vaihtoehtoisesti sää-
tämisjärjestysperusteluissa tulisi tehdä selkoa 
rahoittajaviranomaisen toiminnan johdonmu-
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kaisuuden vaatimuksesta. Voimassa olevaa 
49 §:ää säädettäessä perustuslakivaliokunta 
piti jossain määrin ongelmallisena sitä, että 
tuen myöntäneelle viranomaiselle annetaan 
harkintavaltaa sen suhteen, että takaisinperin-
tä olisi kokonaisuutena tarkastellen kohtuu-
tonta, mutta maa- ja metsätalousvaliokunta 
katsoi mietinnössään, ettei tältä osin ehdotet-
tujen säännösten muuttamiseen ole edelly-
tyksiä. Tältä osin voidaan todeta, että raken-
netukien rahoittajaviranomaisina toimivien 
ELY-keskusten johdonmukaisuus tuen ta-
kaisinperinnässä on varmistettu Maaseutuvi-
raston asiaan antamalla ohjeistuksella (Maa-
seutuvirasto: Rakennetukien takaisinperintä-
ohje, 2129/55/2013). Ohjeessa käsitellään 
muun muassa takaisinperittävän tuen ja sille 
laskettavan koron kohtuullistamista sekä 
kansallisissa että EU:n osaksi rahoittamissa 
rakennetuissa. ELY-keskusten kohtuullista-
miseen liittyvää harkintavaltaa ohjaavat 
myös muutettavaksi ehdotetun lain alkupe-
räiseen hallituksen esitykseen sisältyvät tuen 
takaisinperinnän kohtuullistamista koskevien 
esimerkkitilanteiden kuvaukset. Kyseessä on 
erityissäännös suhteessa valtionavustuslain 
(688/2001) 26 §:ään, mutta käytännössä 
ELY-keskusten harkintavaltaa takaisinperin-
nän kohtuullistamisessa on linjattu myös 
mainitun lainkohdan esitöissä esitettyjen nä-

kökohtien ja esimerkkien kautta. Rakennetu-
kien takaisinperinnän kohtuullistamista kos-
kevien tapausten määrä on ollut hyvin vähäi-
nen, eikä soveltamiskäytännössä ole tältä 
osin havaittu merkittäviä ongelmia. 

Ehdotetut muutokset koskevat pelkästään 
uusia, lainmuutoksen jälkeen myönnettäviä 
tukia ja lainoja. Aiemmin myönnettyjen ra-
kennetukien ehtoja ei muuteta, joten ehdotus 
ei vaikuta tuen saajien perustuslain 15 §:ssä 
tarkoitettuun omaisuuden suojaan. 

Myös tuen takaisinperinnän koron laskuta-
paan ehdotettu muutos koskisi muutoksen 
voimaantulon jälkeen myönnettäviä tukia. 
Takaisinperinnän koron määräytymisaikaa 
koskeva muutos on tuen saajan edun mukai-
nen, koska koroton maksuaika pitenisi. Muu-
tos perustuu osarahoitteisista tuista annettuun 
EU-lainsäädäntöön ja sen tarkoituksena on 
yhdenmukaistaa takaisinperinnän kansallisia 
menettelyjä muun yhteisen maatalouspolitii-
kan toimeenpanoa koskevan kansallisen lain-
säädännön kanssa. 

Näistä lähtökohdista katsotaan, että lakieh-
dotus voidaan hyväksyä tavallisessa säätä-
misjärjestyksessä. 
 

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

Laki 

maatalouden rakennetuista annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan maatalouden rakennetuista annetun lain (1476/2007) 33 §:n 4 momentti sekä 36 a 

ja 48 §, sellaisena kuin niistä on 36 a § laissa 598/2009, sekä 
muutetaan 3, 4 ja 6 §, 7 §:n 4 momentti, 8―12 §, 13 §:n 1 momentti, 14 §:n 2 ja 4 moment-

ti, 17 §:n 1 momentin 1 kohta, 21 §:n 3 momentti, 24 §:n 2 momentti, 29 ja 30 §, 32 §:n 1 
momentti, 33 §:n 1 momentti, 35, 36, 38, 40, 42 ja 43 §, 45 §:n 3 momentti, 46 §:n 1 momen-
tin 7 kohta, 47 ja 49 §, 50 §:n 1 momentti sekä 61―63 ja 65 §, 

sellaisina kuin niistä ovat 24 §:n 2 momentti laissa 598/2009, 30 §, 33 §:n 1 momentti, 40 §, 
45 §:n 3 momentti, 46 §:n 1 momentin 7 kohta, 49 §, 50 §:n 1 momentti ja 61 § laissa 
1507/2009 sekä 36 ja 38 § osaksi laissa 1507/2009, seuraavasti: 
 

3 § 

Suhde Euroopan unionin lainsäädäntöön ja 
ohjelmaan 

Tätä lakia sovelletaan Euroopan unionin 
osaksi rahoittamien tukien myöntämiseen, 
maksamiseen, seurantaan, tarkastukseen ja 
takaisinperintään, jollei Euroopan unionin 
lainsäädännöstä muuta johdu. Tämä laki täy-
dentää Euroopan unionin lainsäädäntöä tai, 
jos tuen rahoitukseen käytettävät varat sisäl-
tyvät ohjelmaan, siihen sisältyviä ehtoja. 

Tukea myönnettäessä sovelletaan, mitä val-
tiontuen myöntämisen edellytyksistä ja rajoi-
tuksista maatalousalalla Euroopan unionin 
lainsäädännössä säädetään, jollei ohjelman 
hyväksymistä koskevasta Euroopan komissi-
on päätöksestä muuta johdu. 

Valtiontukea koskevan Euroopan unionin 
lainsäädännön soveltamisesta tämän lain mu-
kaiseen tukijärjestelmään voidaan säätää tar-
kemmin valtioneuvoston asetuksella. Tuki-
järjestelmän käyttöönottamisesta ja kestosta 
säädetään valtioneuvoston asetuksella Eu-
roopan unionin osaksi rahoittamia tai koko-
naan kansallisista varoista rahoitettuja maata-
louden rakennetukia koskevan Euroopan 
unionin lainsäädännön sekä valtion talousar-
viossa tai maatilatalouden kehittämisrahaston 

käyttösuunnitelmassa tukijärjestelmän rahoi-
tusta varten osoitettujen varojen rajoissa. 
 

4 § 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) maataloudella peltoviljelyä, kotieläinta-

loutta, kasvihuonetuotantoa, puutarha- ja 
taimitarhaviljelyä, turkistarhausta, porotalo-
utta, mehiläistaloutta, ammattimaista metsäs-
tystä, marjastusta tai sienestystä taikka muuta 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi-
muksen liitteessä I tarkoitettujen tuotteiden 
tuotantotoimintaa; 

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) tuettavalla toimenpiteellä tilanpidon 
aloittamiseen tai maatalouden harjoittami-
seen liittyvää toimintaa, johon tukea on haet-
tu tai johon tuki on myönnetty; 

4) investoinnilla rakennuksen, rakenteen tai 
rakennelman rakentamista, laajentamista, pe-
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ruskorjaamista tai hankkimista sekä muuta 
käyttöajaltaan pitkäaikaisen aineellisen ja ai-
neettoman omaisuuden hankkimista; 

5) julkisella tuella Euroopan unionin, valti-
on tai muun julkisyhteisön myöntämää rahoi-
tusta tai muuta etuutta, jonka arvo on rahana 
määriteltävissä; 

6) tuella maatalouden rakenteen parantami-
seen valtion talousarviossa tai maatilatalou-
den kehittämisrahaston käyttösuunnitelmassa 
osoitettua rahoitusta, joka myönnetään avus-
tuksena tai korkotukilainan korkotukena, tai 
valtion puolesta myönnettävää takausta taik-
ka näiden yhdistelmää; 

7) lainaan liittyvällä tuella tukea, joka 
myönnetään korkotukilainan korkotukena, 
valtion puolesta myönnettävänä takauksena 
tai näiden yhdistelmänä; 

8) kehittämistukilailla maaseudun kehittä-
misen tukemisesta annettua lakia (28/2014); 

9) ohjelmalla maaseudun kehittämisohjel-
mien hallinnoinnista annetun lain (27/2014) 
3 §:n 1 kohdassa tarkoitettua ohjelmaa. 

Maatilan toiminnallista ja taloudellista it-
senäisyyttä koskevista tunnusmerkeistä voi-
daan säätää tarkemmin valtioneuvoston ase-
tuksella. 
 
 

6 § 

Nuoren viljelijän aloitustuki 

Tukea tilanpidon aloittamista varten voi-
daan myöntää maatalousyrittäjälle, joka ha-
kemuksen vireille tullessa on enintään 40-
vuotias ja joka ensimmäistä kertaa ryhtyy ti-
lanpidosta vastaavaksi elinkeinonharjoitta-
jaksi (nuori viljelijä). Jos hakija on yhteisö, 
tulee määräysvalta yhteisössä olla yhdellä tai 
useammalla luonnollisella henkilöllä, joka 
täyttää edellä tarkoitetut edellytykset. 

Nuoren viljelijän aloitustuki voidaan 
myöntää kiinteänä tasamääräisenä tukena tai 
prosentuaalisena osuutena tuettavan toimen-
piteen hyväksyttävistä kustannuksista taikka 
näiden yhdistelmänä. Tuen muoto, taso ja 
enimmäismäärä voidaan määrittää kohdealu-
een, tuotannonalan tai tuen kohderyhmän pe-
rusteella ottaen huomioon 1 §:ssä säädetyt 
tavoitteet, tuotannonalalla vallitseva markki-
natilanne ja tuen rahoitukseen käytettävissä 

olevat varat. Tuki voidaan myöntää avustuk-
sena tai korkotukena taikka näiden yhdistel-
mänä. 

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-
kemmin aloitustuella tuettavasta toiminnasta, 
määräysvaltaa koskevasta edellytyksestä se-
kä tuen muodosta ja enimmäismäärästä Eu-
roopan unionin lainsäädännön asettamissa ra-
joissa. Aloitustuen tasosta ja hyväksyttävistä 
kustannuksista voidaan säätää valtioneuvos-
ton asetuksella edellä tarkoitetuissa rajoissa. 
 
 

7 § 

Maatilan investointituki 

— — — — — — — — — — — — — —  
Investointituella tuettavasta toiminnasta, 

hyväksyttävistä kustannuksista, investointi-
tuen tasosta ja enimmäismäärästä sekä tuen 
muodosta säädetään tarkemmin valtioneu-
voston asetuksella Euroopan unionin lainsää-
dännön asettamissa rajoissa. Hyväksyttävistä 
yksikkökustannuksista säädetään maa- ja 
metsätalousministeriön asetuksella. 
 
 

8 § 

Tuen saajaa koskevat edellytykset 

Luonnollisen henkilön on oltava hakemuk-
sen vireille tullessa 18 vuotta täyttänyt.  

Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että 
hakijalla on tuen kohteena olevaa yritystoi-
mintaa koskeva riittävä ammattitaito. 

Jos hakija on yhteisömuotoinen maatalous-
yrittäjä, tuen myöntämisen edellytyksenä on, 
että määräysvalta yhteisössä on yhdellä tai 
useammalla luonnollisella henkilöllä, joka 
täyttää 1 ja 2 momentissa säädetyt edellytyk-
set. Jos hakija on nuori viljelijä, tuen myön-
tämisen edellytyksenä on, että tämä sitoutuu 
täyttämään hakijan ammattitaitoa koskevan 
edellytyksen 36 kuukauden kuluessa tuen 
myöntämisestä. Jos hakija on maatalousyrit-
täjien yhteenliittymä, edellytyksenä on, että 
kaikki yhteisön osakkaat tai jäsenet täyttävät 
1 ja 2 momentissa säädetyt edellytykset. 
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Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-
kemmin hakijan ammattitaitoa ja määräys-
valtaa koskevista edellytyksistä. 
 

9 § 

Maatilan sijaintia ja hallintaa koskevat edel-
lytykset 

Tuen kohteena olevan maatilan tulee sijaita 
Suomessa ja, jos kysymys on ohjelmaan pe-
rustuvasta tuesta, ohjelman soveltamisalueel-
la. Jos hakija on yhteisö, tämän kotipaikan 
tulee sijaita Euroopan unionin alueella. 

Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että 
hakija hallitsee tuen kohteena olevaa maati-
laa omistuksen tai vuokrasopimuksen perus-
teella. Jos hakija on maatalousyrittäjien yh-
teenliittymä ja tukea haetaan yhteisön osak-
kaan tai jäsenen maatilaa varten, tuen myön-
tämisen edellytyksenä on, että osakas tai jä-
sen hallitsee tuen kohteena olevaa maatilaa 
edellä tarkoitetulla tavalla. Jos maatilan in-
vestointituen kohteena olevan maatilan hal-
linta kuuluu yhteisesti kahdelle tai useam-
malle taholle, tukea voidaan myöntää, jos 
nämä hakevat tukea yhdessä ja vähintään 
kolmasosa maatilasta on sellaisen maatalous-
yrittäjän hallinnassa, joka täyttää 8 §:ssä sää-
detyt edellytykset. 

Jos sellaista maatilan osaa, jolle tuen koh-
teena oleva rakentamisinvestointi toteutetaan, 
hallitaan vuokrasopimuksen tai kiinteistön 
hallinnan jakamista koskevan sopimuksen 
perusteella, tuen myöntämisen edellytyksenä 
on, että sopimukseen perustuva oikeus on 
kirjattu, vuokraoikeus on siirrettävissä kol-
mannelle kiinteistön omistajaa kuulematta ja 
vuokraoikeuden voimassaolo jatkuu vähin-
tään kymmenen vuotta tuen hakemisesta. 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää 
tarkemmin maatilan sijaintia ja hallintaa kos-
kevista edellytyksistä. 
 

10 § 

Tuen kohteena olevaa yritystoimintaa koske-
va edellytys 

Tuen kohteena olevalla yritystoiminnalla 
tulee olla edellytykset jatkuvaan kannatta-
vuuteen. Jos hakija on maatalousyrittäjien 

yhteenliittymä, edellytyksiä arvioitaessa tar-
kastellaan yhteisön jäsenten tai osakkaiden 
yritystoimintaa. Tällöin edellytykset yritys-
toiminnan jatkuvaan kannattavuuteen tulee 
olla vähintään puolella yhteisön osakkaista 
tai jäsenistä. 

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-
kemmin tuen kohteena olevan yritystoimin-
nan edellytyksiä arvioitaessa käytettävistä 
perusteista. 
 

11 § 

Liiketoimintasuunnitelma 

Aloitustuen myöntämisen edellytyksenä 
on, että hakija esittää tuen kohteena olevaa 
yritystoimintaa koskevan suunnitelman (lii-
ketoimintasuunnitelma).  Liiketoimintasuun-
nitelma voidaan edellyttää myös investointi-
tuen hakijalta.  

Liiketoimintasuunnitelmaan on sisällyttävä 
8—10 §:ssä säädettyjä edellytyksiä ja tuetta-
vaa toimenpidettä koskevat tiedot. Lisäksi 
suunnitelmaan on sisällyttävä toimenpitee-
seen nähden tarkoituksenmukaisessa laajuu-
dessa yritystoimintaa koskevat tavoitteet, 
keinot tavoitteiden saavuttamiseksi sekä ar-
vio toiminnan kehityksestä. Liiketoiminta-
suunnitelmassa on esitettävä 8 §:n 3 momen-
tissa tarkoitetun sitoumuksen täyttämiseksi 
suoritettavat toimenpiteet. 

Valtioneuvoston asetuksella annetaan tar-
kemmat säännökset investoinneista, jotka 
edellyttävät liiketoimintasuunnitelman esit-
tämistä. Maaseutuvirasto antaa tarkemmat 
määräykset liiketoimintasuunnitelman sisäl-
löstä ja esitystavasta sekä suunnitelman laa-
timisessa käytettävistä lomakkeista. 
 

12 § 

Maatilan tuotanto-olosuhteet 

Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että 
tuen kohteena olevalla maatilalla noudatetaan 
sellaisia asianomaista tuotannonalaa koske-
via pakollisia vaatimuksia, jotka perustuvat 
ympäristöä, hygieniaa ja eläinten hyvinvoin-
tia koskevaan Euroopan unionin ja kansalli-
seen lainsäädäntöön. Hakijalta voidaan edel-
lyttää selvitystä vaatimusten noudattamisesta. 
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Valtioneuvoston asetuksella säädetään vaa-
timusten noudattamista koskevasta selvityk-
sestä. 
 

13 § 

Tuettavaa toimenpidettä koskevat edelly-
tykset 

Maatilan investointitukea ei myönnetä sel-
laiseen toimenpiteeseen, jonka toteuttaminen 
on aloitettu. Nuoren viljelijän aloitustukea ei 
myönnetä, jos tilanpito on aloitettu ennen 
kuin tukihakemus on tullut vireille. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

14 § 

Tuen rahoitusta ja määrää koskevat edelly-
tykset 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tukea ei voida myöntää siltä osin kuin jul-

kisen tuen osuus tuettavan toimenpiteen hy-
väksyttävistä kustannuksista ylittää Euroopan 
unionin lainsäädännössä säädetyn julkisen 
tuen enimmäismäärän. Jos kysymys on oh-
jelmaan perustuvasta tuesta, tukeen sisälty-
vän julkisen rahoituksen määrä ei saa ylittää 
ohjelmassa määritetyn julkisen rahoituksen 
enimmäismäärää. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Tuotantorakennuksen uudisrakentamiseen, 
laajentamiseen tai peruskorjaamiseen ei 
myönnetä tukea, jos hakemuksen perusteella 
tuen määrä olisi enintään 7 000 euroa. Muis-
sa toimenpiteissä vastaava määrä on 3 000 
euroa. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

17 § 

Korkotuen myöntämisen edellytykset 

Korkotukea voidaan myöntää valtion talo-
usarviossa vuosittain vahvistetun korkotuki-
lainojen myöntämisvaltuuden rajoissa sellais-
ta luottoa varten, jonka: 

1) laina-aika on enintään 25 vuotta; 
— — — — — — — — — — — — — —  
  
 

21 § 

Kirjanpitovelvollisuus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tuen saajan on säilytettävä tuettavaa toi-

menpidettä koskeva kirjanpitoaineisto siten 
kuin kirjanpitolain 2 luvun 9 ja 10 §:ssä sää-
detään. Jos kysymys on Euroopan unionin 
osaksi rahoittamaan ohjelmaan sisältyvästä 
tuesta, kirjanpitoon liittyvä aineisto on säily-
tettävä vähintään kolme vuotta siitä, kun Eu-
roopan komissio suorittaa ohjelman viimei-
sen unionin rahoitusosuuden maksun. 
 
 

24 § 

Korkotukilainan nostaminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Korkotukilaina tai sen ensimmäinen erä on 

nostettava 19 §:ssä tarkoitetun määräajan ku-
luessa. Jos korkotukea on myönnetty raken-
tamisinvestointia varten, korkotukilainan 
viimeistä erää ei saa nostaa ennen kuin ra-
kentamisinvestointi on kokonaisuudessaan 
toteutunut tukipäätöksen mukaisena. Korko-
tukilainan viimeinen erä on nostettava viiden 
kuukauden kuluessa mainitussa pykälässä 
tarkoitetun määräajan päättymisestä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

29 § 

Tukihakemus 

Tukea haetaan sähköisesti verkkopalvelus-
sa, joka on osa kehittämistukilain 50 §:ssä 
tarkoitettua tietojärjestelmää. Hakija tunnis-
tetaan verkkopalvelussa käyttäen vahvasta 
sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä al-
lekirjoituksista annetun lain (617/2009) 2 §:n 
1 kohdassa tarkoitettua vahvaa sähköistä 
tunnistamista.  Tukihakemus voidaan tehdä 
myös tarkoitusta varten vahvistetulla lomak-
keella, joka on allekirjoitettava. 

Hakemukseen on liitettävä tuen myöntämi-
sen edellytysten arvioinnin kannalta välttä-
mättömät asiakirjat, selvitykset ja suunnitel-
mat. 
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Hakemus liitteineen tallennetaan tietojär-
jestelmään ja käsitellään sen jälkeen pääosin 
sähköisesti. Lomakkeella tehty hakemus ar-
kistoidaan sähköisenä, jollei erityisestä syys-
tä muuta johdu. 

Maaseutuvirasto antaa tarkemmat määrä-
ykset tuen hakemisessa käytettävistä lomak-
keista, 2 momentissa tarkoitetuista liitteistä 
sekä suunnitelmien ja selvitysten esitystavas-
ta ja sähköisen hakemisen menettelyistä. 
 
 

30 § 

Tuen hakeminen 

Tuen hakemiselle voidaan asettaa määräai-
ka. Jos hakuaikaa ei aseteta, tukihakemukset 
voidaan ratkaista tukijaksoittain. Tukihake-
mus on toimitettava toimivaltaiselle elinkei-
no-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Jollei 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista 
annetun lain (897/2009) nojalla toimivallasta 
muuta säädetä, toimivaltainen on se elinkei-
no-, liikenne- ja ympäristökeskus, jonka toi-
mialueella maatilan talouskeskus sijaitsee tai, 
jos maatilan talouskeskus sijaitsee usean 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 
toimialueella, se elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskus, jonka toimialueella pääosa 
maatilan tuotantorakennuksista sijaitsee. 

Tuen hakemiselle asetettavasta määräajasta 
säädetään tarkemmin valtioneuvoston ase-
tuksella. Maaseutuvirasto antaa tarkemmat 
määräykset tukihakemuksen vastaanottami-
sen ja käsittelyn teknisestä järjestämisestä, 
hakemusasiakirjoihin tehtävistä merkinnöistä 
sekä lomakkeella tehtyjen tukihakemusten 
siirtämisestä tietojärjestelmään. 
 
 

32 § 

Tuen myöntämisen keskeyttäminen 

Maa- ja metsätalousministeriöllä on oikeus 
keskeyttää tuen myöntäminen valtakunnalli-
sesti tai alueellisesti, jos Euroopan unionin 
lainsäädäntö tätä edellyttää. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

33 § 

Tukipäätös 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
päättää tuen myöntämisestä. Päätöksestä on 
käytävä selvästi ilmi myönnetyn tuen määrä, 
tässä laissa säädetyt tuen ehdot, sen maksa-
misen ja takaisinperinnän edellytykset sekä 
takauksen ehdot. Päätöksestä on lisäksi käy-
tävä ilmi Euroopan unionin lainsäädännössä 
asetetut ehdot ja edellytykset. Rakentamisin-
vestointia koskevalla päätöksellä hyväksy-
tään rakentamista koskeva suunnitelma. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

35 § 

Avustusmuotoisen aloitustuen maksaminen 

Avustusmuotoinen nuoren viljelijän aloi-
tustuki maksetaan ilman erillistä hakemusta. 
Avustus maksetaan kahtena eränä. 

Jos aloitustuki on myönnetty ennen tilanpi-
don aloittamista, avustuksen ensimmäisen 
erän maksamisen edellytyksenä on, että tuen 
saaja esittää selvityksen tilanpidon aloittami-
sesta. 

Tarkemmat säännökset avustusmuotoisen 
aloitustuen maksueristä sekä 2 momentissa 
tarkoitetun selvityksen toimittamiselle asetet-
tavasta määräajasta annetaan valtioneuvoston 
asetuksella. Maaseutuvirasto antaa tarkem-
mat määräykset edellä tarkoitetusta selvityk-
sestä. 
 

36 § 

Avustusmuotoisen investointituen maksa-
minen 

Investointituen avustuksen maksua haetaan 
käyttäen 29 §:n 1 momentissa tarkoitettua 
verkkopalvelua. Tuen maksamista koskevan 
hakemuksen käsittelyyn sovelletaan, mitä tu-
kihakemuksen käsittelystä 29 §:ssä sääde-
tään. Maksuhakemus voidaan tehdä myös 
tarkoitusta varten vahvistetulla lomakkeella, 
joka on allekirjoitettava ja toimitettava tuen 
myöntäneelle viranomaiselle. 
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Maksuhakemukseen on liitettävä tuen mak-
samisen edellytysten kannalta välttämättömät 
selvitykset ja tilinpitoasiakirjat. 

Avustus voidaan maksaa enintään viidessä 
erässä. Avustusta maksetaan enintään tukita-
soa sekä myönnetyn tuen määrää vastaava 
osuus maksuhakemukseen sisältyvistä hy-
väksyttävistä kustannuksista.  

Avustuksen maksamisen edellytyksenä on, 
että tuen saaja on noudattanut tuen ehtoja. 
Lisäksi maksamisen edellytyksenä on tuen 
saajalle aiheutuneen menon tosiasiallisuus, 
lopullisuus ja todennettavuus sekä kohden-
tuminen tuettavaan toimenpiteeseen. Jos 
avustusta on myönnetty rakentamisinvestoin-
tiin, on viimeisen erän maksamisen edelly-
tyksenä, että rakentamisinvestointi on koko-
naisuudessaan toteutunut tukipäätöksen mu-
kaisena. 

Tarkemmat säännökset menon tosiasialli-
suuden, lopullisuuden ja todennettavuuden 
arvioinnissa käytettävistä perusteista anne-
taan valtioneuvoston asetuksella. Avustus-
muotoisen investointituen maksueristä ja 
maksuhakemuksen jättämiselle asetettavasta 
määräajasta voidaan säätää tarkemmin val-
tioneuvoston asetuksella. 

Maaseutuvirasto antaa tarkemmat määrä-
ykset maksun hakemisessa käytettävistä lo-
makkeista, maksuhakemukseen liitettävistä 
asiakirjoista sekä suunnitelmien ja selvitysten 
esittämistavasta, sähköisen hakemisen me-
nettelyistä, maksuhakemuksen vastaanotta-
misen ja käsittelyn teknisestä järjestämisestä, 
hakemusasiakirjoihin tehtävistä merkinnöistä 
sekä lomakkeella tehtyjen maksuhakemusten 
siirtämisestä tietojärjestelmään. 
 
 

38 § 

Nostolupa 

Luvan tuen kohteena olevan lainan tai sen 
erän nostamiseen myöntää hakemuksesta 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. 
Nostoluvan hakemiseen sovelletaan, mitä 
36 §:n 1 momentissa säädetään maksun ha-
kemisesta. Hakemukseen on liitettävä luvan 
myöntämiseen tarvittavat tilinpitoasiakirjat ja 
selvitykset. Nostoluvan hakemiselle voidaan 
asettaa määräaika, jota voidaan pidentää ker-

ran ennen määräajan päättymistä tehdystä 
hakemuksesta. Määräajan pidentämiseen tu-
lee olla hyväksyttävä syy. 

Tuen kohteena olevaa lainaa voidaan nos-
taa kerrallaan enintään toteutuneita kustan-
nuksia vastaava osuus. Nostoluvan myöntä-
misen edellytyksenä on, että tuen ehtoja on 
noudatettu. Lisäksi edellytyksenä on tuen 
saajalle aiheutuneen menon lopullisuus ja to-
dennettavuus sekä kohdentuminen tuettavaan 
toimenpiteeseen. 

Jos kyse on nuoren viljelijän aloitustuen 
kohteena olevasta lainasta ja tuki on myön-
netty ennen tilanpidon aloittamista, on nosto-
luvan myöntämisen edellytyksenä, että tuen 
saaja esittää selvityksen tilanpidon aloittami-
sesta. 

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-
kemmin menon tosiasiallisuuden, lopullisuu-
den ja todennettavuuden arvioinnissa käytet-
tävistä perusteista sekä nostoluvan hankkimi-
selle asetettavasta määräajasta. Tarkemmat 
määräykset luvan hakemisessa käytettävistä 
lomakkeista sekä hakemukseen liitettävistä 
asiakirjoista ja selvityksistä antaa Maaseutu-
virasto. 
 

40 § 

Tietojen antaminen seurantaa varten 

Tuen saajan on pyynnöstä esitettävä liike-
toimintasuunnitelman toteutumista sekä tuen 
seurantaa ja vaikuttavuuden arviointia kos-
kevat selvitykset elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskukselle.  

Maaseutuvirasto antaa tarkemmat määrä-
ykset selvitysten sisällöstä ja esitystavasta 
sekä niiden toimittamisesta elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskukselle. 
 
 

42 § 

Seurannan tietojärjestelmä  

Tämän lain mukaisten tehtävien seurannas-
sa käytettävään tietojärjestelmään sovelle-
taan, mitä kehittämistukilain 50 §:n 1, 3 ja 4 
momentissa säädetään. 
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43 § 

Tietojen säilyttäminen 

Tietojärjestelmään sisältyviä tietoja säilyte-
tään kymmenen vuotta tuen myöntämistä 
koskevan päätöksen tekemisestä. Jos tukea 
on myönnetty, tietoja säilytetään kymmenen 
vuotta avustuksen viimeisen erän maksami-
sesta tai korkotuen kohteena olevan lainan 
viimeisen erän nostamisesta, kuitenkin niin 
kauan kuin korkotukea maksetaan. Valtion-
takausta koskevia tietoja säilytetään takauk-
sen voimassaolon ajan tai, jos valtion takaa-
jan vastuu on toteutunut, niin kauan kuin ta-
kautumissaatavaa voidaan periä. Jos kysy-
mys on Euroopan unionin osaksi rahoitta-
maan ohjelmaan sisältyvästä tuesta, tietoja 
säilytetään viisi vuotta siitä, kun Euroopan 
komissio suorittaa ohjelman viimeisen unio-
nin rahoitusosuuden maksun. 
 
 

45 § 

Tarkastuksen suorittaminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tarkastuksessa noudatettavasta menettelys-

tä säädetään hallintolain 39 §:ssä. Tarkastus-
kertomus on toimitettava viipymättä asian-
omaiselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskukselle sekä Maaseutuvirastolle. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

46 § 

Tuen maksamisen keskeyttäminen ja ta-
kaisinperintä 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 
velvollinen keskeyttämään tuen maksamisen 
ja perimään tuen takaisin, jos: 
— — — — — — — — — — — — — —  

7) Euroopan unionin osaksi rahoittamia tai 
kokonaan kansallisista varoista rahoitettuja 
maatalouden rakennetukia koskevassa Eu-
roopan unionin lainsäädännössä tätä edellyte-
tään. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

47 § 

Takaisinperittävälle määrälle suoritettava 
korko 

Takaisinperittävälle määrälle on suoritetta-
va korkolain (633/1982) 4 §:n 1 momentissa 
tarkoitettua vuotuista viivästyskorkoa. Korko 
lasketaan sen ajan perusteella, joka alkaa 60 
päivää takaisinperintäpäätöksen tekemisajan-
kohdasta ja päättyy saatavan suorittamisajan-
kohtaan tai, jos saatava vähennetään myö-
hemmin maksettavasta erästä, vähennyksen 
tekemisajankohtaan.  
 

49 § 

Takaisinperinnän kohtuullistaminen 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
voi jättää virheellisesti tai perusteetta makse-
tun määrän tai sille suoritettavan koron ko-
konaan tai osaksi perimättä, jos perinnän 
suorittaminen täysimääräisenä olisi tuen saa-
jan olosuhteet ja toiminta huomioon ottaen 
kokonaisuutena tarkastellen kohtuutonta. Ta-
kaisinperintä ja korkojen periminen on kui-
tenkin suoritettava täysimääräisenä, jos Eu-
roopan unionin osaksi rahoittamia tai koko-
naan kansallisista varoista rahoitettuja maata-
louden rakennetukia koskevassa Euroopan 
unionin lainsäädännössä tätä edellytetään. 
 

50 § 

Takaisinperintää ja maksamisen keskeyttä-
mistä koskeva päätös 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
sen on tehtävä takaisinperinnästä ja tuen 
maksamisen keskeyttämisestä päätös. Pää-
töksellä vahvistetaan takaisinperittävä määrä 
ja sen suorittamiselle asetettava eräpäivä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

61 §  

Tietojensaantioikeus ja tietojen luovutta-
minen 

Maa- ja metsätalousministeriön, Maaseutu-
viraston sekä elinkeino-, liikenne- ja ympä-
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ristökeskuksen oikeuteen saada ja luovuttaa 
tämän lain nojalla myönnettyä tukea koske-
via tietoja sovelletaan, mitä kehittämistuki-
lain 64 §:ssä säädetään. 
 

62 § 

Asiakirjan allekirjoittaminen 

Tässä laissa tarkoitettu viranomaisen toi-
minnassa syntynyt asiakirja voidaan allekir-
joittaa koneellisesti. 
 

63 § 

Päätöksen maksullisuus 

Tässä laissa tarkoitettu päätös on hakijalle 
ja tuen saajalle maksuton. 

65 § 

Tekninen apu 

Teknisen avun käyttämisestä tässä laissa 
tarkoitetun tuen toimeenpanoon säädetään 
kehittämistukilain 65 §:ssä. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä      kuuta 

20  . 
Tämän lain voimaan tullessa voimassa ol-

leita säännöksiä sovelletaan tämän lain voi-
maan tullessa vireillä oleviin hakemuksiin ja 
tukiin, jotka on myönnetty ennen tämän lain 
voimaantuloa. 
 
 
 

————— 
 

Helsingissä 16 päivänä lokakuuta 2014 

 
 

Pääministerin sijainen, valtiovarainministeri 

ANTTI RINNE 

 
Maa- ja metsätalousministeri Petteri Orpo 
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Liite 
Rinnakkaisteksti 

 
 

Laki 

maatalouden rakennetuista annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan maatalouden rakennetuista annetun lain (1476/2007) 33 §:n 4 momentti sekä 36 a 

ja 48 §, sellaisena kuin niistä on 36 a § laissa 598/2009, sekä 
muutetaan 3, 4 ja 6 §, 7 §:n 4 momentti, 8―12 §, 13 §:n 1 momentti, 14 §:n 2 ja 4 moment-

ti, 17 §:n 1 momentin 1 kohta, 21 §:n 3 momentti, 24 §:n 2 momentti, 29 ja 30 §, 32 §:n 1 
momentti, 33 §:n 1 momentti, 35, 36, 38, 40, 42 ja 43 §, 45 §:n 3 momentti, 46 §:n 1 momen-
tin 7 kohta, 47 ja 49 §, 50 §:n 1 momentti sekä 61―63 ja 65 §, 

sellaisina kuin niistä ovat 24 §:n 2 momentti laissa 598/2009, 30 §, 33 §:n 1 momentti, 40 §, 
45 §:n 3 momentti, 46 §:n 1 momentin 7 kohta, 49 §, 50 §:n 1 momentti ja 61 § laissa 
1507/2009 sekä 36 ja 38 § osaksi laissa 1507/2009, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

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. 
 

 
 
Tukea myönnettäessä sovelletaan, mitä val-

tiontuen myöntämisen edellytyksistä ja rajoi-
tuksista maatalousalalla Euroopan yhteisön 
lainsäädännössä säädetään. 
 

 
Valtiontukea koskevan Euroopan yhteisön 

lainsäädännön soveltamisesta tämän lain mu-
kaiseen tukijärjestelmään säädetään tarkem-
min valtioneuvoston asetuksella. Tukijärjes-
telmän käyttöönottamisesta ja kestosta sääde-
tään valtioneuvoston asetuksella Euroopan 
yhteisön osaksi rahoittamia tai kokonaan kan-
sallisista varoista rahoitettuja maatalouden 
rakennetukia koskevan Euroopan yhteisön 
lainsäädännön sekä valtion talousarviossa tai 
maatilatalouden kehittämisrahaston käyttö-

3 §

Suhde Euroopan unionin lainsäädäntöön ja 
ohjelmaan 

Tätä lakia sovelletaan Euroopan unionin 
osaksi rahoittamien tukien myöntämiseen, 
maksamiseen, seurantaan, tarkastukseen ja 
takaisinperintään, jollei Euroopan unionin 
lainsäädännöstä muuta johdu. Tämä laki täy-
dentää Euroopan unionin lainsäädäntöä tai, 
jos tuen rahoitukseen käytettävät varat sisäl-
tyvät ohjelmaan, siihen sisältyviä ehtoja. 

Tukea myönnettäessä sovelletaan, mitä val-
tiontuen myöntämisen edellytyksistä ja rajoi-
tuksista maatalousalalla Euroopan unionin 
lainsäädännössä säädetään, jollei ohjelman 
hyväksymistä koskevasta Euroopan komissi-
on päätöksestä muuta johdu. 

Valtiontukea koskevan Euroopan unionin 
lainsäädännön soveltamisesta tämän lain mu-
kaiseen tukijärjestelmään voidaan säätää 
tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. Tu-
kijärjestelmän käyttöönottamisesta ja kestos-
ta säädetään valtioneuvoston asetuksella Eu-
roopan unionin osaksi rahoittamia tai koko-
naan kansallisista varoista rahoitettuja maata-
louden rakennetukia koskevan Euroopan 
unionin lainsäädännön sekä valtion talousar-
viossa tai maatilatalouden kehittämisrahaston 
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suunnitelmassa tukijärjestelmän rahoitusta 
varten osoitettujen varojen rajoissa. 

käyttösuunnitelmassa tukijärjestelmän rahoi-
tusta varten osoitettujen varojen rajoissa. 

 
4 § 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) maataloudella peltoviljelyä, karjataloutta 

tai muuta tuotantoeläinten pitoa, kasvihuone-
tuotantoa, puutarha- ja taimitarhaviljelyä, tur-
kistarhausta, hevostaloutta, porotaloutta, me-
hiläistaloutta, 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 itse-
näistä tuotantoyksikköä, jota hallitaan yhtenä 
kokonaisuutena omistuksen tai vuokrauksen 
perusteella; 

3) tuettavalla toimenpiteellä tilanpidon 
aloittamiseen tai maatalouden harjoittamiseen 
liittyvää toimintaa, johon tukea on haettu tai 
johon tuki on myönnetty; 

4) investoinnilla rakennuksen, rakenteen tai 
rakennelman rakentamista, laajentamista, pe-
ruskorjaamista tai hankkimista sekä muuta 
käyttöajaltaan pitkäaikaisen aineellisen ja ai-
neettoman omaisuuden hankkimista; 

5) julkisella tuella Euroopan yhteisön, val-
tion tai muun julkisyhteisön myöntämää ra-
hoitusta tai muuta etuutta, jonka arvo on ra-
hana määriteltävissä; 

6) tuella maatalouden rakenteen parantami-
seen valtion talousarviossa tai maatilatalou-
den kehittämisrahaston käyttösuunnitelmassa 
osoitettua rahoitusta, joka myönnetään avus-
tuksena tai korkotukilainan korkotukena, tai 
valtion puolesta myönnettävää takausta taikka 
näiden yhdistelmää; 

7) lainaan liittyvällä tuella tukea, joka 
myönnetään korkotukilainan korkotukena, 
valtion puolesta myönnettävänä takauksena 
tai näiden yhdistelmänä; 

8) hallinnointilailla maaseudun kehittämi-
seen liittyvien ohjelmien hallinnoinnista an-
nettua lakia (532/2006); 

4 § 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) maataloudella peltoviljelyä, kotieläinta-

loutta, kasvihuonetuotantoa, puutarha- ja 
taimitarhaviljelyä, turkistarhausta, porotalo-
utta, mehiläistaloutta, ammattimaista metsäs-
tystä, marjastusta tai sienestystä taikka muuta 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi-
muksen liitteessä I tarkoitettujen tuotteiden 
tuotantotoimintaa; 

 
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 itse-
näistä tuotantoyksikköä, jota hallitaan yhtenä 
kokonaisuutena omistuksen tai vuokrauksen 
perusteella; 

3) tuettavalla toimenpiteellä tilanpidon 
aloittamiseen tai maatalouden harjoittami-
seen liittyvää toimintaa, johon tukea on haet-
tu tai johon tuki on myönnetty; 

4) investoinnilla rakennuksen, rakenteen tai 
rakennelman rakentamista, laajentamista, pe-
ruskorjaamista tai hankkimista sekä muuta 
käyttöajaltaan pitkäaikaisen aineellisen ja ai-
neettoman omaisuuden hankkimista; 

5) julkisella tuella Euroopan unionin, valti-
on tai muun julkisyhteisön myöntämää rahoi-
tusta tai muuta etuutta, jonka arvo on rahana 
määriteltävissä; 

6) tuella maatalouden rakenteen parantami-
seen valtion talousarviossa tai maatilatalou-
den kehittämisrahaston käyttösuunnitelmassa 
osoitettua rahoitusta, joka myönnetään avus-
tuksena tai korkotukilainan korkotukena, tai 
valtion puolesta myönnettävää takausta taik-
ka näiden yhdistelmää; 

7) lainaan liittyvällä tuella tukea, joka 
myönnetään korkotukilainan korkotukena, 
valtion puolesta myönnettävänä takauksena 
tai näiden yhdistelmänä; 

8) kehittämistukilailla maaseudun kehittä-
misen tukemisesta annettua lakia (28/2014); 
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9) ohjelmalla hallinnointilain 7 §:n mukai-
sesti hyväksyttyä, Euroopan yhteisön ja kan-
sallisista varoista tai kokonaan kansallisista 
varoista rahoitettavaa ohjelmaa. 

Maatilan toiminnallista ja taloudellista itse-
näisyyttä koskevista tunnusmerkeistä voidaan 
säätää tarkemmin valtioneuvoston asetuksel-
la. 

9) ohjelmalla maaseudun kehittämisohjel-
mien hallinnoinnista annetun lain (27/2014) 
3 §:n 1 kohdassa tarkoitettua ohjelmaa. 

 
Maatilan toiminnallista ja taloudellista itse-

näisyyttä koskevista tunnusmerkeistä voidaan 
säätää tarkemmin valtioneuvoston asetuksel-
la. 

 
6 § 

Nuoren viljelijän aloitustuki 

Tukea tilanpidon aloittamista varten voi-
daan myöntää maatalousyrittäjälle, joka ha-
kemuksen vireille tullessa on alle 40-vuotias 
ja joka ensimmäistä kertaa ryhtyy tilanpidosta 
vastaavaksi elinkeinonharjoittajaksi (nuori 
viljelijä). Jos hakija on yhteisö, tulee määrä-
ysvalta yhteisössä olla yhdellä tai useammalla 
luonnollisella henkilöllä, joka täyttää edellä 
tarkoitetut edellytykset. 

Nuoren viljelijän aloitustuki voidaan myön-
tää kiinteänä tasamääräisenä tukena tai pro-
sentuaalisena osuutena tuettavan toimenpi-
teen hyväksyttävistä kustannuksista taikka 
näiden yhdistelmänä. Tuen muoto, taso ja 
enimmäismäärä voidaan määrittää kohdealu-
een, tuotannonalan tai tuen kohderyhmän pe-
rusteella ottaen huomioon 1 §:ssä säädetyt ta-
voitteet, tuotannonalalla vallitseva markkina-
tilanne ja tuen rahoitukseen käytettävissä ole-
vat varat. Tuki voidaan myöntää avustuksena 
tai korkotukena taikka näiden yhdistelmänä. 
 

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-
kemmin aloitustuella tuettavasta toiminnasta, 
määräysvaltaa koskevasta edellytyksestä sekä 
tuen muodosta ja enimmäismäärästä Euroo-
pan yhteisön lainsäädännön asettamissa ra-
joissa. Aloitustuen tasosta ja hyväksyttävistä 
kustannuksista voidaan säätää valtioneuvos-
ton asetuksella edellä tarkoitetuissa rajoissa. 

6 § 

Nuoren viljelijän aloitustuki 

Tukea tilanpidon aloittamista varten voi-
daan myöntää maatalousyrittäjälle, joka ha-
kemuksen vireille tullessa on enintään 40-
vuotias ja joka ensimmäistä kertaa ryhtyy ti-
lanpidosta vastaavaksi elinkeinonharjoitta-
jaksi (nuori viljelijä). Jos hakija on yhteisö, 
tulee määräysvalta yhteisössä olla yhdellä tai 
useammalla luonnollisella henkilöllä, joka 
täyttää edellä tarkoitetut edellytykset. 

Nuoren viljelijän aloitustuki voidaan 
myöntää kiinteänä tasamääräisenä tukena tai 
prosentuaalisena osuutena tuettavan toimen-
piteen hyväksyttävistä kustannuksista taikka 
näiden yhdistelmänä. Tuen muoto, taso ja 
enimmäismäärä voidaan määrittää kohdealu-
een, tuotannonalan tai tuen kohderyhmän pe-
rusteella ottaen huomioon 1 §:ssä säädetyt 
tavoitteet, tuotannonalalla vallitseva markki-
natilanne ja tuen rahoitukseen käytettävissä 
olevat varat. Tuki voidaan myöntää avustuk-
sena tai korkotukena taikka näiden yhdistel-
mänä. 

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-
kemmin aloitustuella tuettavasta toiminnasta, 
määräysvaltaa koskevasta edellytyksestä sekä 
tuen muodosta ja enimmäismäärästä Euroo-
pan unionin lainsäädännön asettamissa ra-
joissa. Aloitustuen tasosta ja hyväksyttävistä 
kustannuksista voidaan säätää valtioneuvos-
ton asetuksella edellä tarkoitetuissa rajoissa. 

 
7 § 

Maatilan investointituki 

— — — — — — — — — — — — — —  
Investointituella tuettavasta toiminnasta, 

hyväksyttävistä kustannuksista, investointitu-
en tasosta ja enimmäismäärästä sekä tuen 

7 § 

Maatilan investointituki 

— — — — — — — — — — — — — —  
Investointituella tuettavasta toiminnasta, 

hyväksyttävistä kustannuksista, investointitu-
en tasosta ja enimmäismäärästä sekä tuen 
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muodosta säädetään tarkemmin valtioneuvos-
ton asetuksella Euroopan yhteisön lainsää-
dännön asettamissa rajoissa. Hyväksyttävistä 
yksikkökustannuksista säädetään maa- ja 
metsätalousministeriön asetuksella. 

muodosta säädetään tarkemmin valtioneuvos-
ton asetuksella Euroopan unionin lainsää-
dännön asettamissa rajoissa. Hyväksyttävistä 
yksikkökustannuksista säädetään maa- ja 
metsätalousministeriön asetuksella. 

 
8 § 

Tuen saajaa koskevat edellytykset 

Luonnollisen henkilön on oltava hakemuk-
sen vireille tullessa 18 vuotta täyttänyt, mutta 
alle 63-vuotias. 

Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että 
hakijalla on tuen kohteena olevaa yritystoi-
mintaa koskeva riittävä ammattitaito. Lisäksi 
edellytyksenä on, että tuen kohteena olevalla 
yritystoiminnalla on olennaista merkitystä 
hakijan toimeentulon kannalta. Tällöin tar-
kastellaan yritystoiminnasta saatavien tulojen 
osuutta hakijan vuosittaisista kokonaistulois-
ta. 

Jos hakija on yhteisömuotoinen maatalous-
yrittäjä, tuen myöntämisen edellytyksenä on, 
että määräysvalta yhteisössä on yhdellä tai 
useammalla luonnollisella henkilöllä, joka 
täyttää 1 ja 2 momentissa säädetyt edellytyk-
set. Jos hakija on nuori viljelijä, tuen myön-
tämisen edellytyksenä on, että tämä sitoutuu 
täyttämään hakijan ammattitaitoa koskevan 
edellytyksen tai tältä osin määräysvaltaa 
koskevan edellytyksen 36 kuukauden kuluessa 
tuen myöntämisestä. Jos hakija on maatalo-
usyrittäjien yhteenliittymä, edellytyksenä on, 
että kaikki yhteisön osakkaat tai jäsenet täyt-
tävät 1 ja 2 momentissa säädetyt edellytykset 
tai näiltä osin määräysvaltaa koskevat edelly-
tykset. 

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-
kemmin hakijan ammattitaitoa ja toimeentu-
loa sekä määräysvaltaa koskevista edellytyk-
sistä. 

8 § 

Tuen saajaa koskevat edellytykset 

Luonnollisen henkilön on oltava hakemuk-
sen vireille tullessa 18 vuotta täyttänyt. 

  
Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että 

hakijalla on tuen kohteena olevaa yritystoi-
mintaa koskeva riittävä ammattitaito. 

 
 
 
 
 
 
Jos hakija on yhteisömuotoinen maatalous-

yrittäjä, tuen myöntämisen edellytyksenä on, 
että määräysvalta yhteisössä on yhdellä tai 
useammalla luonnollisella henkilöllä, joka 
täyttää 1 ja 2 momentissa säädetyt edellytyk-
set. Jos hakija on nuori viljelijä, tuen myön-
tämisen edellytyksenä on, että tämä sitoutuu 
täyttämään hakijan ammattitaitoa koskevan 
edellytyksen 36 kuukauden kuluessa tuen 
myöntämisestä. Jos hakija on maatalousyrit-
täjien yhteenliittymä, edellytyksenä on, että 
kaikki yhteisön osakkaat tai jäsenet täyttävät 
1 ja 2 momentissa säädetyt edellytykset. 

 
 
 
Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-

kemmin hakijan ammattitaitoa ja määräys-
valtaa koskevista edellytyksistä. 

 
9 §

Maatilan sijaintia ja hallintaa koskevat edel-
lytykset 

Tuen kohteena olevan maatilan tulee sijaita 
Suomessa ja, jos kysymys on ohjelmaan pe-
rustuvasta tuesta, ohjelman soveltamisalueel-
la. Jos hakija on yhteisö, tämän kotipaikan tu-

9 §

Maatilan sijaintia ja hallintaa koskevat edel-
lytykset 

Tuen kohteena olevan maatilan tulee sijaita 
Suomessa ja, jos kysymys on ohjelmaan pe-
rustuvasta tuesta, ohjelman soveltamisalueel-
la. Jos hakija on yhteisö, tämän kotipaikan 
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lee sijaita Euroopan yhteisön alueella. 
Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että 

hakija hallitsee tuen kohteena olevaa maatilaa 
omistuksen tai vuokrasopimuksen perusteella. 
Jos hakija on maatalousyrittäjien yhteenliit-
tymä ja tukea haetaan yhteisön osakkaan tai 
jäsenen maatilaa varten, tuen myöntämisen 
edellytyksenä on, että osakas tai jäsen hallit-
see tuen kohteena olevaa maatilaa edellä tar-
koitetulla tavalla. Jos maatilan investointituen 
kohteena olevan maatilan hallinta kuuluu yh-
teisesti kahdelle tai useammalle taholle, tukea 
voidaan myöntää, jos nämä hakevat tukea yh-
dessä ja vähintään kolmasosa maatilasta on 
sellaisen maatalousyrittäjän hallinnassa, joka 
täyttää 8 §:ssä säädetyt edellytykset. 
 

Jos sellaista maatilan osaa, jota varten hae-
taan tukea rakentamisinvestointiin tai jolla on 
olennaista merkitystä tuen kohteena olevan 
yritystoiminnan jatkuvuuden kannalta, halli-
taan vuokrasopimuksen tai kiinteistön hallin-
nan jakamista koskevan sopimuksen perus-
teella, tuen myöntämisen edellytyksenä on, 
että sopimukseen perustuva oikeus on kirjat-
tu. Vuokraoikeuden tulee lisäksi olla siirret-
tävissä kolmannelle kiinteistön omistajaa 
kuulematta, ja sen voimassaolon tulee jatkua 
vähintään 10 vuotta. 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää 
tarkemmin maatilan sijaintia ja hallintaa kos-
kevista edellytyksistä. 

tulee sijaita Euroopan unionin alueella. 
Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että 

hakija hallitsee tuen kohteena olevaa maati-
laa omistuksen tai vuokrasopimuksen perus-
teella. Jos hakija on maatalousyrittäjien yh-
teenliittymä ja tukea haetaan yhteisön osak-
kaan tai jäsenen maatilaa varten, tuen myön-
tämisen edellytyksenä on, että osakas tai jä-
sen hallitsee tuen kohteena olevaa maatilaa 
edellä tarkoitetulla tavalla. Jos maatilan in-
vestointituen kohteena olevan maatilan hal-
linta kuuluu yhteisesti kahdelle tai useam-
malle taholle, tukea voidaan myöntää, jos 
nämä hakevat tukea yhdessä ja vähintään 
kolmasosa maatilasta on sellaisen maatalous-
yrittäjän hallinnassa, joka täyttää 8 §:ssä sää-
detyt edellytykset. 

Jos sellaista maatilan osaa, jolle tuen koh-
teena oleva rakentamisinvestointi toteute-
taan, hallitaan vuokrasopimuksen tai kiinteis-
tön hallinnan jakamista koskevan sopimuk-
sen perusteella, tuen myöntämisen edellytyk-
senä on, että sopimukseen perustuva oikeus 
on kirjattu, vuokraoikeus on siirrettävissä 
kolmannelle kiinteistön omistajaa kuulematta 
ja vuokraoikeuden voimassaolo jatkuu vähin-
tään kymmenen vuotta tuen hakemisesta. 

 
 
Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää 

tarkemmin maatilan sijaintia ja hallintaa kos-
kevista edellytyksistä. 

 
 

10 § 

Tuen kohteena olevaa yritystoimintaa koske-
va edellytys 

Tuen kohteena olevalla yritystoiminnalla 
tulee olla edellytykset jatkuvaan kannattavuu-
teen. Jos hakija on maatalousyrittäjien yh-
teenliittymä, edellytyksiä arvioitaessa tarkas-
tellaan yhteisön jäsenten tai osakkaiden yri-
tystoimintaa. Jos hakemus koskee nuoren vil-
jelijän aloitustukea, edellytyksiä arvioitaessa 
otetaan huomioon tuen kohteena olevalla 
maatilalla harjoitettava muu yritystoiminta. 

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-
kemmin tuen kohteena olevan yritystoimin-
nan edellytyksiä arvioitaessa käytettävistä pe-
rusteista. 

10 § 

Tuen kohteena olevaa yritystoimintaa koske-
va edellytys 

Tuen kohteena olevalla yritystoiminnalla 
tulee olla edellytykset jatkuvaan kannatta-
vuuteen. Jos hakija on maatalousyrittäjien 
yhteenliittymä, edellytyksiä arvioitaessa tar-
kastellaan yhteisön jäsenten tai osakkaiden 
yritystoimintaa. Tällöin edellytykset yritys-
toiminnan jatkuvaan kannattavuuteen tulee 
olla vähintään puolella yhteisön osakkaista 
tai jäsenistä. 

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-
kemmin tuen kohteena olevan yritystoimin-
nan edellytyksiä arvioitaessa käytettävistä 
perusteista. 
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11 § 

Elinkeinosuunnitelma 

Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että 
hakija esittää tuen kohteena olevaa yritystoi-
mintaa koskevan suunnitelman (elinkeino-
suunnitelma). Elinkeinosuunnitelmaan on si-
sällyttävä 8―10 §:ssä säädettyjä edellytyksiä 
ja tuettavaa toimenpidettä koskevat tiedot. Li-
säksi suunnitelmaan on sisällyttävä toimenpi-
teeseen nähden tarkoituksenmukaisessa laa-
juudessa yritystoimintaa koskevat tavoitteet, 
keinot tavoitteiden saavuttamiseksi sekä arvio 
toiminnan kehityksestä. 

Elinkeinosuunnitelmassa on esitettävä 8 §:n 
3 momentissa tarkoitetun sitoumuksen täyt-
tämiseksi suoritettavat toimenpiteet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Tarkemmat säännökset elinkeinosuunnitel-

man sisällöstä annetaan valtioneuvoston ase-
tuksella. 
 

11 § 

Liiketoimintasuunnitelma 

Aloitustuen myöntämisen edellytyksenä on, 
että hakija esittää tuen kohteena olevaa yri-
tystoimintaa koskevan suunnitelman (liike-
toimintasuunnitelma).  Liiketoimintasuunni-
telma voidaan edellyttää myös investointitu-
en hakijalta.  

 
 
 
 
 
Liiketoimintasuunnitelmaan on sisällyttävä 

8—10 §:ssä säädettyjä edellytyksiä ja tuetta-
vaa toimenpidettä koskevat tiedot. Lisäksi 
suunnitelmaan on sisällyttävä toimenpitee-
seen nähden tarkoituksenmukaisessa laajuu-
dessa yritystoimintaa koskevat tavoitteet, 
keinot tavoitteiden saavuttamiseksi sekä ar-
vio toiminnan kehityksestä. Liiketoiminta-
suunnitelmassa on esitettävä 8 §:n 3 momen-
tissa tarkoitetun sitoumuksen täyttämiseksi 
suoritettavat toimenpiteet. 

Valtioneuvoston asetuksella annetaan tar-
kemmat säännökset investoinneista, jotka 
edellyttävät liiketoimintasuunnitelman esit-
tämistä. Maaseutuvirasto antaa tarkemmat 
määräykset liiketoimintasuunnitelman sisäl-
löstä ja esitystavasta sekä suunnitelman laa-
timisessa käytettävistä lomakkeista. 

 
 

12 § 

Maatilan tuotanto-olosuhteet 

Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että 
tuen kohteena olevalla maatilalla noudatetaan 
sellaisia asianomaista tuotannonalaa koskevia 
pakollisia vaatimuksia, jotka perustuvat ym-
päristöä, hygieniaa ja eläinten hyvinvointia 
koskevaan Euroopan yhteisön ja kansalliseen 
lainsäädäntöön. Hakijalta voidaan edellyttää 
selvitystä vaatimusten noudattamisesta. 

Valtioneuvoston asetuksella säädetään vaa-
timusten noudattamista koskevasta selvityk-
sestä. 

12 § 

Maatilan tuotanto-olosuhteet 

Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että 
tuen kohteena olevalla maatilalla noudatetaan 
sellaisia asianomaista tuotannonalaa koskevia 
pakollisia vaatimuksia, jotka perustuvat ym-
päristöä, hygieniaa ja eläinten hyvinvointia 
koskevaan Euroopan unionin ja kansalliseen 
lainsäädäntöön. Hakijalta voidaan edellyttää 
selvitystä vaatimusten noudattamisesta. 

Valtioneuvoston asetuksella säädetään vaa-
timusten noudattamista koskevasta selvityk-
sestä. 
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13 § 

Tuettavaa toimenpidettä  koskevat edelly-
tykset 

Maatilan investointitukea ei myönnetä sel-
laiseen toimenpiteeseen, jonka toteuttaminen 
on aloitettu. Nuoren viljelijän aloitustukea 
voidaan kuitenkin myöntää enintään 18 kuu-
kauden kuluessa tilanpidon aloittamisesta. 
— — — — — — — — — — — — — —  

13 § 

Tuettavaa toimenpidettä koskevat edelly-
tykset 

Maatilan investointitukea ei myönnetä sel-
laiseen toimenpiteeseen, jonka toteuttaminen 
on aloitettu. Nuoren viljelijän aloitustukea ei 
myönnetä, jos tilanpito on aloitettu ennen 
kuin tukihakemus on tullut vireille. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 
 

14 § 

Tuen rahoitusta ja määrää koskevat edelly-
tykset 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tukea ei voida myöntää siltä osin kuin jul-

kisen tuen osuus tuettavan toimenpiteen hy-
väksyttävistä kustannuksista ylittää Euroopan 
yhteisön lainsäädännössä säädetyn julkisen 
tuen enimmäismäärän. Jos kysymys on oh-
jelmaan perustuvasta tuesta, tukeen sisältyvän 
julkisen rahoituksen määrä ei saa ylittää oh-
jelmassa määritetyn julkisen rahoituksen 
enimmäismäärää. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Rakentamisinvestointiin ei myönnetä tukea, 
jos hakemuksen perusteella tuen määrä olisi 
enintään 5 000 euroa. Muissa toimenpiteissä 
vastaava määrä on 2 000 euroa. 

 
 

— — — — — — — — — — — — — —  

14 § 

Tuen rahoitusta ja määrää koskevat edelly-
tykset 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tukea ei voida myöntää siltä osin kuin jul-

kisen tuen osuus tuettavan toimenpiteen hy-
väksyttävistä kustannuksista ylittää Euroopan 
unionin lainsäädännössä säädetyn julkisen 
tuen enimmäismäärän. Jos kysymys on oh-
jelmaan perustuvasta tuesta, tukeen sisälty-
vän julkisen rahoituksen määrä ei saa ylittää 
ohjelmassa määritetyn julkisen rahoituksen 
enimmäismäärää. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Tuotantorakennuksen uudisrakentamiseen, 
laajentamiseen tai peruskorjaamiseen ei 
myönnetä tukea, jos hakemuksen perusteella 
tuen määrä olisi enintään 7 000 euroa. Muis-
sa toimenpiteissä vastaava määrä on 3 000 
euroa. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 
 

17 § 

Korkotuen myöntämisen edellytykset 

Korkotukea voidaan myöntää valtion talo-
usarviossa vuosittain vahvistetun korkotuki-
lainojen myöntämisvaltuuden rajoissa sellais-
ta luottoa varten, jonka: 

1) laina-aika on enintään 30 vuotta; 
— — — — — — — — — — — — — —   

17 § 

Korkotuen myöntämisen edellytykset 

Korkotukea voidaan myöntää valtion talo-
usarviossa vuosittain vahvistetun korkotuki-
lainojen myöntämisvaltuuden rajoissa sellais-
ta luottoa varten, jonka: 

1) laina-aika on enintään 25 vuotta; 
— — — — — — — — — — — — — —   
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21 § 

Kirjanpitovelvollisuus 

— — — — — — — — — — — — — —  
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. 

21 § 

Kirjanpitovelvollisuus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tuen saajan on säilytettävä tuettavaa toi-

menpidettä koskeva kirjanpitoaineisto siten 
kuin kirjanpitolain 2 luvun 9 ja 10 §:ssä sää-
detään. Jos kysymys on Euroopan unionin 
osaksi rahoittamaan ohjelmaan sisältyvästä 
tuesta, kirjanpitoon liittyvä aineisto on säily-
tettävä vähintään kolme vuotta siitä, kun Eu-
roopan komissio suorittaa ohjelman viimei-
sen unionin rahoitusosuuden maksun. 

 
24 § 

Korkotukilainan nostaminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Korkotukilaina tai sen ensimmäinen erä on 

nostettava 19 §:ssä tarkoitetun määräajan ku-
luessa. Jos korkotukea on myönnetty raken-
tamisinvestointia varten, korkotukilainan 
viimeistä erää ei saa nostaa ennen kuin raken-
tamisinvestointi on kokonaisuudessaan toteu-
tunut tukipäätöksen mukaisena. Korkotuki-
lainan viimeinen erä on nostettava viiden 
kuukauden kuluessa mainitussa pykälässä 
tarkoitetun määräajan päättymisestä. Jos kor-
kotukea on myönnetty tilanpidon aloittami-
seen 8 §:n 3 momentissa tarkoitetun si-
toumuksen perusteella, korkotukilainan vii-
meinen erä on nostettava viiden kuukauden 
kuluessa sitoumuksen täyttämiseen säädetyn 
määräajan päättymisestä. 
— — — — — — — — — — — — — —  

24 § 

Korkotukilainan nostaminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Korkotukilaina tai sen ensimmäinen erä on 

nostettava 19 §:ssä tarkoitetun määräajan ku-
luessa. Jos korkotukea on myönnetty raken-
tamisinvestointia varten, korkotukilainan 
viimeistä erää ei saa nostaa ennen kuin ra-
kentamisinvestointi on kokonaisuudessaan 
toteutunut tukipäätöksen mukaisena. Korko-
tukilainan viimeinen erä on nostettava viiden 
kuukauden kuluessa mainitussa pykälässä 
tarkoitetun määräajan päättymisestä. 
 
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
29 § 

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, 
selvitykset sekä suunnitelmat. 
 
 
 

29 §

Tukihakemus 

Tukea haetaan sähköisesti verkkopalvelus-
sa, joka on osa kehittämistukilain 50 §:ssä 
tarkoitettua tietojärjestelmää. Hakija tunnis-
tetaan verkkopalvelussa käyttäen vahvasta 
sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä al-
lekirjoituksista annetun lain (617/2009) 2 §:n 
1 kohdassa tarkoitettua vahvaa sähköistä 
tunnistamista. Tukihakemus voidaan tehdä 
myös tarkoitusta varten vahvistetulla lomak-
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Maaseutuvirasto antaa tarkemmat määräyk-
set tuen hakemisessa käytettävistä lomakkeis-
ta, hakemukseen liitettävistä asiakirjoista sekä 
selvitysten ja suunnitelmien esitystavasta. 
 

keella, joka on allekirjoitettava. 
Hakemukseen on liitettävä tuen myöntämi-

sen edellytysten arvioinnin kannalta välttä-
mättömät asiakirjat, selvitykset ja suunnitel-
mat. 

Hakemus liitteineen tallennetaan tietojär-
jestelmään ja käsitellään sen jälkeen pääosin 
sähköisesti. Lomakkeella tehty hakemus ar-
kistoidaan sähköisenä, jollei erityisestä syys-
tä muuta johdu. 

Maaseutuvirasto antaa tarkemmat määrä-
ykset tuen hakemisessa käytettävistä lomak-
keista, 2 momentissa tarkoitetuista liitteistä 
sekä suunnitelmien ja selvitysten esitystavas-
ta ja sähköisen hakemisen menettelyistä. 

 
30 § 

Tuen hakeminen 

Tuen hakemiselle voidaan asettaa määräai-
ka. Tukihakemus on toimitettava toimivaltai-
selle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kukselle. Toimivaltainen on se elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskus, jonka toimialueel-
la maatilan talouskeskus sijaitsee. Jos maati-
lan talouskeskus sijaitsee useamman kuin yh-
den elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
sen toimialueella, toimivaltainen on se elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskus, jonka 
toimialueella pääosa maatilan tuotantoraken-
nuksista sijaitsee. 
 
 
 

Tuen hakemiselle asetettavasta määräajasta 
säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuk-
sella. 
 

30 § 

Tuen hakeminen 

Tuen hakemiselle voidaan asettaa määräai-
ka. Jos hakuaikaa ei aseteta, tukihakemukset 
voidaan ratkaista tukijaksoittain. Tukihake-
mus on toimitettava toimivaltaiselle elinkei-
no-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Jollei 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista 
annetun lain (897/2009) nojalla toimivallasta 
muuta säädetä, toimivaltainen on se elinkei-
no-, liikenne- ja ympäristökeskus, jonka toi-
mialueella maatilan talouskeskus sijaitsee tai, 
jos maatilan talouskeskus sijaitsee usean 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 
toimialueella, se elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskus, jonka toimialueella pääosa 
maatilan tuotantorakennuksista sijaitsee. 

Tuen hakemiselle asetettavasta määräajasta 
säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuk-
sella. Maaseutuvirasto antaa tarkemmat 
määräykset tukihakemuksen vastaanottami-
sen ja käsittelyn teknisestä järjestämisestä, 
hakemusasiakirjoihin tehtävistä merkinnöistä 
sekä lomakkeella tehtyjen tukihakemusten 
siirtämisestä tietojärjestelmään. 

 
32 § 

Tuen myöntämisen keskeyttäminen 

Maa- ja metsätalousministeriöllä on oikeus 
keskeyttää tuen myöntäminen valtakunnalli-
sesti tai alueellisesti, jos Euroopan yhteisön 
lainsäädäntö tätä edellyttää. 

32 § 

Tuen myöntämisen keskeyttäminen 

Maa- ja metsätalousministeriöllä on oikeus 
keskeyttää tuen myöntäminen valtakunnalli-
sesti tai alueellisesti, jos Euroopan unionin 
lainsäädäntö tätä edellyttää. 
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— — — — — — — — — — — — — —  — — — — — — — — — — — — — —  
 

33 § 

Tukipäätös 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
päättää tuen myöntämisestä. Tukipäätökseen 
on otettava myönnetyn tuen määrä, tässä lais-
sa säädetyt tuen ehdot, sen maksamisen ja ta-
kaisinperinnän edellytykset sekä takauksen 
ehdot. Päätökseen tulee lisäksi ottaa Euroo-
pan yhteisön lainsäädännössä asetetut ehdot 
ja edellytykset. Rakentamisinvestointia kos-
kevalla päätöksellä hyväksytään rakentamista 
koskeva suunnitelma. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Nuoren viljelijän aloitustukea koskeva pää-
tös on tehtävä 18 kuukauden kuluessa tilan-
pidon aloittamisesta. 

33 § 

Tukipäätös 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
päättää tuen myöntämisestä. Päätöksestä on 
käytävä selvästi ilmi myönnetyn tuen määrä, 
tässä laissa säädetyt tuen ehdot, sen maksa-
misen ja takaisinperinnän edellytykset sekä 
takauksen ehdot. Päätöksestä on lisäksi käy-
tävä ilmi Euroopan unionin lainsäädännössä 
asetetut ehdot ja edellytykset. Rakentamisin-
vestointia koskevalla päätöksellä hyväksy-
tään rakentamista koskeva suunnitelma. 
— — — — — — — — — — — — — —  
4 mom. kumotaan 

 
 
 

35 § 

Avustusmuotoisen aloitustuen maksaminen 

Avustusmuotoinen nuoren viljelijän aloitus-
tuki maksetaan ilman erillistä hakemusta. 
Avustus maksetaan enintään kahtena vuotui-
sena eränä. 

Jos aloitustuki on myönnetty ennen tilanpi-
don aloittamista, avustuksen ensimmäisen 
erän maksamisen edellytyksenä on, että tuen 
saaja esittää selvityksen tilanpidon aloittami-
sesta. Jos tukea on myönnetty 8 §:n 3 momen-
tissa tarkoitetun sitoumuksen perusteella, 
avustuksen toisen erän maksamisen edellytyk-
senä on lisäksi, että tuen saaja osoittaa to-
teuttaneensa 11 §:n 2 momentissa tarkoitetut 
toimenpiteet. 

Tarkemmat säännökset avustusmuotoisen 
aloitustuen maksueristä sekä 2 momentissa 
tarkoitettujen selvitysten toimittamiselle ase-
tettavasta määräajasta annetaan valtioneuvos-
ton asetuksella. Maaseutuvirasto antaa tar-
kemmat määräykset edellä tarkoitetuista sel-
vityksistä. 

35 § 

Avustusmuotoisen aloitustuen maksaminen 

Avustusmuotoinen nuoren viljelijän aloi-
tustuki maksetaan ilman erillistä hakemusta. 
Avustus maksetaan kahtena eränä. 

 
Jos aloitustuki on myönnetty ennen tilanpi-

don aloittamista, avustuksen ensimmäisen 
erän maksamisen edellytyksenä on, että tuen 
saaja esittää selvityksen tilanpidon aloittami-
sesta. 

 
 
 
 
 
Tarkemmat säännökset avustusmuotoisen 

aloitustuen maksueristä sekä 2 momentissa 
tarkoitetun selvityksen toimittamiselle asetet-
tavasta määräajasta annetaan valtioneuvoston 
asetuksella. Maaseutuvirasto antaa tarkem-
mat määräykset edellä tarkoitetusta selvityk-
sestä. 

 
 
 
 



 HE 196/2014 vp  
Voimassa oleva laki Ehdotus 

 

50 

36 § 

Avustusmuotoisen investointituen maksa-
minen 

Maatilan investointituen saajan on haettava 
avustuksen maksua kirjallisesti tarkoitusta 
varten vahvistetulla lomakkeella. Maksuha-
kemus on allekirjoitettava. Hakemuksen jät-
tämiselle voidaan asettaa kohtuullinen määrä-
aika, joka lasketaan tukipäätöksen tekemises-
tä tai, jos kyse on tuettavan toimenpiteen vii-
meisestä maksuhakemuksesta, tuettavan toi-
menpiteen toteutuksen päättymisestä. Hake-
mus on toimitettava toimivaltaiselle elinkei-
no-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. 
 
 

Avustus voidaan maksaa enintään viidessä 
erässä. Avustusta maksetaan enintään tukita-
soa sekä myönnetyn tuen määrää vastaava 
osuus maksuhakemukseen sisältyvistä hyväk-
syttävistä kustannuksista. Tuen saajan on tar-
vittaessa esitettävä selvitys yksityisen rahoi-
tuksen toteutumisesta. 

Avustuksen maksamisen edellytyksenä on, 
että tuen saaja on noudattanut tuen ehtoja. Li-
säksi maksamisen edellytyksenä on tuen saa-
jalle aiheutuneen menon tosiasiallisuus, lo-
pullisuus ja todennettavuus sekä kohdentumi-
nen tuettavaan toimenpiteeseen. Jos avustusta 
on myönnetty rakentamisinvestointiin, on 
viimeisen erän maksamisen edellytyksenä, et-
tä rakentamisinvestointi on kokonaisuudes-
saan toteutunut tukipäätöksen mukaisena. 
Maksuhakemukseen on liitettävä avustuksen 
maksamisen edellytysten kannalta välttämät-
tömät tilinpitoasiakirjat ja selvitykset. 

Tarkemmat säännökset menon tosiasialli-
suuden, lopullisuuden ja todennettavuuden 
arvioinnissa käytettävistä perusteista annetaan 
valtioneuvoston asetuksella. Avustusmuotoi-
sen investointituen maksueristä ja maksuha-
kemuksen jättämiselle asetettavasta määrä-
ajasta voidaan säätää tarkemmin valtioneu-
voston asetuksella. Tarkemmat määräykset 
maksun hakemisessa käytettävistä lomakkeis-
ta sekä maksuhakemukseen liitettävistä asia-
kirjoista ja selvityksistä antaa Maaseutuviras-
to. 
 

36 §

Avustusmuotoisen investointituen maksa-
minen 

Investointituen avustuksen maksua haetaan 
käyttäen 29 §:n 1 momentissa tarkoitettua 
verkkopalvelua. Tuen maksamista koskevan 
hakemuksen käsittelyyn sovelletaan, mitä tu-
kihakemuksen käsittelystä 29 §:ssä sääde-
tään. Maksuhakemus voidaan tehdä myös 
tarkoitusta varten vahvistetulla lomakkeella, 
joka on allekirjoitettava ja toimitettava tuen 
myöntäneelle viranomaiselle. 

 
Maksuhakemukseen on liitettävä tuen mak-

samisen edellytysten kannalta välttämättömät 
selvitykset ja tilinpitoasiakirjat. 

Avustus voidaan maksaa enintään viidessä 
erässä. Avustusta maksetaan enintään tukita-
soa sekä myönnetyn tuen määrää vastaava 
osuus maksuhakemukseen sisältyvistä hy-
väksyttävistä kustannuksista.  

 
 
Avustuksen maksamisen edellytyksenä on, 

että tuen saaja on noudattanut tuen ehtoja. 
Lisäksi maksamisen edellytyksenä on tuen 
saajalle aiheutuneen menon tosiasiallisuus, 
lopullisuus ja todennettavuus sekä kohden-
tuminen tuettavaan toimenpiteeseen. Jos 
avustusta on myönnetty rakentamisinvestoin-
tiin, on viimeisen erän maksamisen edelly-
tyksenä, että rakentamisinvestointi on koko-
naisuudessaan toteutunut tukipäätöksen mu-
kaisena. 

 
 
Tarkemmat säännökset menon tosiasialli-

suuden, lopullisuuden ja todennettavuuden 
arvioinnissa käytettävistä perusteista anne-
taan valtioneuvoston asetuksella. Avustus-
muotoisen investointituen maksueristä ja 
maksuhakemuksen jättämiselle asetettavasta 
määräajasta voidaan säätää tarkemmin val-
tioneuvoston asetuksella. 

Maaseutuvirasto antaa tarkemmat määrä-
ykset maksun hakemisessa käytettävistä lo-
makkeista, maksuhakemukseen liitettävistä 
asiakirjoista sekä suunnitelmien ja selvitysten 
esittämistavasta, sähköisen hakemisen me-
nettelyistä, maksuhakemuksen vastaanotta-
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misen ja käsittelyn teknisestä järjestämisestä, 
hakemusasiakirjoihin tehtävistä merkinnöistä 
sekä lomakkeella tehtyjen maksuhakemusten 
siirtämisestä tietojärjestelmään. 

 
36 a § 

Lisäavustuksen maksaminen eräissä tapauk-
sissa 

Sen lisäksi, mitä 35 ja 36 §:ssä säädetään, 
avustusta voidaan maksaa lisäavustuksena 
tuettavan toimenpiteen toteuttamisen jälkeen, 
jos tämä on toimenpiteen rahoituksen kannal-
ta tarkoituksenmukaista. Lisäavustuksen 
maksamisen edellytyksenä on, että mainittu-
jen pykälien mukaiset avustuserät on makset-
tu. Lisäavustus maksetaan ilman erillistä ha-
kemusta. 

Tarkempia säännöksiä lisäavustuksen mak-
samisen edellytyksistä ja ajankohdasta voi-
daan antaa valtioneuvoston asetuksella. 

 
 
kumotaan 
 

 
38 § 

Nostolupa 

Luvan tuen kohteena olevan lainan tai sen 
erän nostamiseen myöntää hakemuksesta 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Ha-
kemukseen on liitettävä luvan myöntämiseen 
tarvittavat tilinpitoasiakirjat ja selvitykset. 
Nostoluvan hakemiselle voidaan asettaa mää-
räaika, jota voidaan pidentää kerran ennen 
määräajan päättymistä tehdystä hakemukses-
ta. Määräajan pidentämiseen tulee olla hy-
väksyttävä syy. 

 
 
Tuen kohteena olevaa lainaa voidaan nostaa 

kerrallaan enintään toteutuneita kustannuksia 
vastaava osuus. Nostoluvan myöntämisen 
edellytyksenä on, että tuen ehtoja on nouda-
tettu. Lisäksi edellytyksenä on tuen saajalle 
aiheutuneen menon lopullisuus ja todennetta-
vuus sekä kohdentuminen tuettavaan toimen-
piteeseen. Tuen saajan on tarvittaessa esitet-
tävä selvitys yksityisen rahoituksen toteutumi-
sesta. 

Jos kyse on nuoren viljelijän aloitustuen 
kohteena olevasta lainasta ja tuki on myön-
netty ennen tilanpidon aloittamista, on nosto-

38 §

Nostolupa 

Luvan tuen kohteena olevan lainan tai sen 
erän nostamiseen myöntää hakemuksesta 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. 
Nostoluvan hakemiseen sovelletaan, mitä 36 
§:n 1 momentissa säädetään maksun hakemi-
sesta. Hakemukseen on liitettävä luvan 
myöntämiseen tarvittavat tilinpitoasiakirjat ja 
selvitykset. Nostoluvan hakemiselle voidaan 
asettaa määräaika, jota voidaan pidentää ker-
ran ennen määräajan päättymistä tehdystä 
hakemuksesta. Määräajan pidentämiseen tu-
lee olla hyväksyttävä syy. 

Tuen kohteena olevaa lainaa voidaan nos-
taa kerrallaan enintään toteutuneita kustan-
nuksia vastaava osuus. Nostoluvan myöntä-
misen edellytyksenä on, että tuen ehtoja on 
noudatettu. Lisäksi edellytyksenä on tuen 
saajalle aiheutuneen menon lopullisuus ja to-
dennettavuus sekä kohdentuminen tuettavaan 
toimenpiteeseen. 

 
 
Jos kyse on nuoren viljelijän aloitustuen 

kohteena olevasta lainasta ja tuki on myön-
netty ennen tilanpidon aloittamista, on nosto-
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luvan myöntämisen edellytyksenä, että tuen 
saaja esittää selvityksen tilanpidon aloittami-
sesta. Jos tuki on myönnetty 8 §:n 3 momen-
tissa tarkoitetun sitoumuksen perusteella, on 
nostoluvan myöntämisen edellytyksenä, että 
tuen saaja osoittaa toteuttaneensa 11 §:n 2 
momentissa tarkoitetut toimenpiteet. Jos laina 
nostetaan kahdessa erässä, on viimeksi mai-
nittu selvitys esitettävä toisen erän nostamista 
varten. 

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-
kemmin menon tosiasiallisuuden, lopullisuu-
den ja todennettavuuden arvioinnissa käytet-
tävistä perusteista sekä nostoluvan hankkimi-
selle asetettavasta määräajasta. Tarkemmat 
määräykset luvan hakemisessa käytettävistä 
lomakkeista sekä hakemukseen liitettävistä 
asiakirjoista ja selvityksistä antaa Maaseutu-
virasto. 

luvan myöntämisen edellytyksenä, että tuen 
saaja esittää selvityksen tilanpidon aloittami-
sesta. 

 
 
 
 
 
 
 
Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-

kemmin menon tosiasiallisuuden, lopullisuu-
den ja todennettavuuden arvioinnissa käytet-
tävistä perusteista sekä nostoluvan hankkimi-
selle asetettavasta määräajasta. Tarkemmat 
määräykset luvan hakemisessa käytettävistä 
lomakkeista sekä hakemukseen liitettävistä 
asiakirjoista ja selvityksistä antaa Maaseutu-
virasto. 

 
40 § 

Elinkeinosuunnitelman seuranta 

Tuen saajan on esitettävä elinkeinosuunni-
telmaan sisältyvien tavoitteiden ja toimenpi-
teiden toteutumista koskevat selvitykset elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. 

 
Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-

kemmin 1 momentissa tarkoitettujen selvitys-
ten sisällöstä. Maaseutuvirasto antaa tar-
kemmat määräykset selvitysten esitystavasta 
sekä niiden toimittamisesta elinkeino-, liiken-
ne- ja ympäristökeskukselle. 

40 § 

Tietojen antaminen seurantaa varten 

Tuen saajan on pyynnöstä esitettävä liike-
toimintasuunnitelman toteutumista sekä tuen 
seurantaa ja vaikuttavuuden arviointia kos-
kevat selvitykset elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskukselle. 

Maaseutuvirasto antaa tarkemmat määrä-
ykset selvitysten sisällöstä ja esitystavasta 
sekä niiden toimittamisesta elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskukselle. 

 
42 § 

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 sekä niihin sisältyvien tietojen julkisuu-
desta ja salassapidosta säädetään asiakastieto-
jen käsittelyä maaseutuelinkeinohallinnossa 
koskevassa lainsäädännössä. 

Seurannan tietojärjestelmään voidaan tal-
lentaa seuraavat hakijaa, tuen saajaa, tuetta-
vaa toimenpidettä sekä tuen käyttöä koskevat 

42 § 

Seurannan tietojärjestelmä  

Tämän lain mukaisten tehtävien seuran-
nassa käytettävään tietojärjestelmään sovel-
letaan, mitä kehittämistukilain 50 §:n 1, 3 ja 
4 momentissa säädetään. 
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tiedot: 
1) hakijan nimi ja yhteystiedot sekä henki-

lötunnus tai yritys- ja yhteisötunnus; 
2) hakijan yhteyshenkilön nimi ja yhteystie-

dot; 
3) elinkeinosuunnitelmaan ja rakentamista 

koskevaan suunnitelmaan sisältyvät tiedot; 
4) tuettavan toimenpiteen rahoitukseen 

osallistuvaa ohjelmaa koskevat tiedot; 
5) tuki- tai maksuhakemusta ja sen ratkai-

semista sekä tuen yksilöintiä koskevat tiedot; 
6) tiedot tuen saajalle myönnetyistä ja mak-

setuista tuista sekä valtiontakausta koskevat 
tiedot; 

7) tuettavaan toimenpiteeseen kohdistuvan 
julkisen tuen määrä; 

8) tiedot tarkastuksesta ja siinä tehdyistä 
havainnoista; 

9) tiedot tuen saajalta takaisinperittävistä 
tuista sekä takaisinperinnän toteutumisesta; 

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

11) muita hakemuksen käsittelyssä kertynei-
tä välttämättömiä tietoja. 

Rekisteröidyn oikeuteen tarkastaa 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) sää-
detään. 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa 
tarkemmat säännökset sellaisista rekisteriin 
tallennettavista tiedoista, jotka eivät ole hen-
kilötietoja. 
 

43 § 

Tietojen säilyttäminen 

Tietojärjestelmään sisältyviä tietoja säilyte-
tään kymmenen vuotta tuen myöntämistä 
koskevan päätöksen tekemisestä. Jos tukea on 
myönnetty, tietoja säilytetään kymmenen 
vuotta avustuksen viimeisen erän maksami-
sesta tai korkotuen kohteena olevan lainan 
viimeisen erän nostamisesta, kuitenkin niin 
kauan kuin korkotukea maksetaan. Valtionta-
kausta koskevia tietoja säilytetään takauksen 
voimassaolon ajan tai, jos valtion takaajan 
vastuu on toteutunut, niin kauan kuin takau-
tumissaatavaa voidaan periä. Jos kysymys on 

43 § 

Tietojen säilyttäminen 

Tietojärjestelmään sisältyviä tietoja säilyte-
tään kymmenen vuotta tuen myöntämistä 
koskevan päätöksen tekemisestä. Jos tukea 
on myönnetty, tietoja säilytetään kymmenen 
vuotta avustuksen viimeisen erän maksami-
sesta tai korkotuen kohteena olevan lainan 
viimeisen erän nostamisesta, kuitenkin niin 
kauan kuin korkotukea maksetaan. Valtion-
takausta koskevia tietoja säilytetään takauk-
sen voimassaolon ajan tai, jos valtion takaa-
jan vastuu on toteutunut, niin kauan kuin ta-
kautumissaatavaa voidaan periä. Jos kysymys 



 HE 196/2014 vp  
Voimassa oleva laki Ehdotus 

 

54 

Euroopan yhteisön osaksi rahoittamaan oh-
jelmaan sisältyvästä tuesta, tietoja säilytetään 
viisi vuotta siitä, kun Euroopan yhteisöjen 
komissio suorittaa ohjelman viimeisen yhtei-
sön rahoitusosuuden maksun. 

on Euroopan unionin osaksi rahoittamaan oh-
jelmaan sisältyvästä tuesta, tietoja säilytetään 
viisi vuotta siitä, kun Euroopan komissio 
suorittaa ohjelman viimeisen unionin rahoi-
tusosuuden maksun. 

 
45 § 

Tarkastuksen suorittaminen 

— — — — — — — — — — — — — — 
Tarkastuksesta on laadittava tarkastusker-

tomus, joka toimitetaan viipymättä asian-
omaiselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskukselle sekä Maaseutuvirastolle. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

45 § 

Tarkastuksen suorittaminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tarkastuksessa noudatettavasta menette-

lystä säädetään hallintolain 39 §:ssä. Tar-
kastuskertomus on toimitettava viipymättä 
asianomaiselle elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskukselle sekä Maaseutuvirastolle. 
— — — — — — — — — — — — — — 

 
46 § 

Tuen maksamisen keskeyttäminen ja takaisin-
perintä 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 
velvollinen keskeyttämään tuen maksamisen 
ja perimään tuen takaisin, jos: 
— — — — — — — — — — — — — —  

7) Euroopan yhteisön osaksi rahoittamia tai 
kokonaan kansallisista varoista rahoitettuja 
maatalouden rakennetukia koskevassa Euroo-
pan yhteisön lainsäädännössä tätä edellyte-
tään. 
— — — — — — — — — — — — — —  

46 § 

Tuen maksamisen keskeyttäminen ja takaisin-
perintä 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 
velvollinen keskeyttämään tuen maksamisen 
ja perimään tuen takaisin, jos: 
— — — — — — — — — — — — — —  

7) Euroopan unionin osaksi rahoittamia tai 
kokonaan kansallisista varoista rahoitettuja 
maatalouden rakennetukia koskevassa Euroo-
pan unionin lainsäädännössä tätä edellyte-
tään. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 
 
 

47 § 

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 takaisinperittävän määrän ta-
kaisinmaksuun saakka. 
 

47 § 

Takaisinperittävälle määrälle suoritettava 
korko 

Takaisinperittävälle määrälle on suoritet-
tava korkolain (633/1982) 4 §:n 1 momentis-
sa tarkoitettua vuotuista viivästyskorkoa. 
Korko lasketaan sen ajan perusteella, joka 
alkaa 60 päivää takaisinperintäpäätöksen te-
kemisajankohdasta ja päättyy saatavan suo-
rittamisajankohtaan tai, jos saatava vähen-
netään myöhemmin maksettavasta erästä, 
vähennyksen tekemisajankohtaan.  
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48 § 

Viivästyskorko 

Jos takaisin perittävää määrää ei makseta 
viimeistään 50 §:n 1 momentissa tarkoitettu-
na eräpäivänä, sille on suoritettava vuotuista 
viivästyskorkoa korkolain 4 §:n 1 momentissa 
tarkoitetun korkokannan mukaan. 

 
 
kumotaan 

 
49 § 

Takaisinperinnän kohtuullistaminen 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
voi jättää virheellisesti tai perusteetta makse-
tun määrän tai sille suoritettavan koron koko-
naan tai osaksi perimättä, jos perinnän suorit-
taminen täysimääräisenä olisi tuen saajan olo-
suhteet ja toiminta huomioon ottaen kokonai-
suutena tarkastellen kohtuutonta. Takaisinpe-
rintä ja korkojen periminen on kuitenkin suo-
ritettava täysimääräisenä, jos Euroopan yhtei-
sön osaksi rahoittamia tai kokonaan kansalli-
sista varoista rahoitettuja maatalouden raken-
netukia koskevassa Euroopan yhteisön lain-
säädännössä tätä edellytetään. 

49 § 

Takaisinperinnän kohtuullistaminen 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
voi jättää virheellisesti tai perusteetta makse-
tun määrän tai sille suoritettavan koron koko-
naan tai osaksi perimättä, jos perinnän suorit-
taminen täysimääräisenä olisi tuen saajan 
olosuhteet ja toiminta huomioon ottaen ko-
konaisuutena tarkastellen kohtuutonta. Ta-
kaisinperintä ja korkojen periminen on kui-
tenkin suoritettava täysimääräisenä, jos Eu-
roopan unionin osaksi rahoittamia tai koko-
naan kansallisista varoista rahoitettuja maata-
louden rakennetukia koskevassa Euroopan 
unionin lainsäädännössä tätä edellytetään. 

 
50 § 

Takaisinperintää ja maksamisen keskeyttä-
mistä koskeva päätös 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 
on tehtävä takaisinperinnästä ja tuen maksa-
misen keskeyttämisestä päätös. Päätöksellä 
vahvistetaan takaisinperittävä määrä, 47 §:ssä 
tarkoitettu korko sekä niiden suorittamiselle 
asetettava eräpäivä. 
— — — — — — — — — — — — — —  

50 § 

Takaisinperintää ja maksamisen keskeyttä-
mistä koskeva päätös 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
sen on tehtävä takaisinperinnästä ja tuen 
maksamisen keskeyttämisestä päätös. Pää-
töksellä vahvistetaan takaisinperittävä määrä 
ja sen suorittamiselle asetettava eräpäivä. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
61 § 

Tietojensaantioikeus ja tietojen luovutta-
minen 

Maa- ja metsätalousministeriöllä, Maaseu-
tuvirastolla sekä elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskuksella on salassapitosäännösten 
estämättä oikeus saada muulta viranomaiselta 
tai julkista tehtävää hoitavalta taholta sellaisia 
hakijaa tai tuen saajaa, tämän terveydentilaa, 

61 §  

Tietojensaantioikeus ja tietojen luovutta-
minen 

Maa- ja metsätalousministeriön, Maaseu-
tuviraston sekä elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskuksen oikeuteen saada ja luovuttaa 
tämän lain nojalla myönnettyä tukea koske-
via tietoja sovelletaan, mitä kehittämistuki-
lain 64 §:ssä säädetään. 



 HE 196/2014 vp  
Voimassa oleva laki Ehdotus 

 

56 

taloudellista asemaa ja liike- tai ammattitoi-
mintaa, julkisista varoista myönnettyä rahoi-
tusta tai muuta tuen kannalta merkityksellistä 
olosuhdetta koskevia tietoja, jotka ovat vält-
tämättömiä tukea koskevan asian käsittelemi-
seksi. 

Maa- ja metsätalousministeriöllä, Maaseu-
tuvirastolla sekä elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskuksella on salassapitosäännösten 
estämättä oikeus luovuttaa muulle viranomai-
selle tai julkista tehtävää hoitavalle taikka 
Euroopan yhteisön toimielimelle sellaisia täs-
sä laissa säädettyä tehtävää hoidettaessa saa-
tuja tuen saajaa koskevia tietoja, jotka ovat 
tarpeen viranomaiselle tai toimielimelle sää-
detyn tarkastustehtävän suorittamiseksi tai 
sen valvomiseksi, että Euroopan yhteisön 
lainsäädäntöä on noudatettu. 

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

 

 
 

62 § 

Päätöksen tiedoksianto 

Tässä laissa tarkoitettu päätös voidaan antaa 
tiedoksi hallintolain 59 §:ssä säädetyllä taval-
la. 

62 § 

Asiakirjan allekirjoittaminen 

Tässä laissa tarkoitettu viranomaisen toi-
minnassa syntynyt asiakirja voidaan allekir-
joittaa koneellisesti. 

 
 

63 § 

Päätöksen maksullisuus 

Tässä laissa tarkoitettu päätös on hakijalle 
tai tuen saajalle maksuton. Maa- ja metsäta-
lousministeriön 57 §:ssä tarkoitetusta pää-
töksestä peritään kuitenkin valtion maksupe-
rustelaissa (150/1992) tarkoitettu maksu. 

63 § 

Päätöksen maksullisuus 

Tässä laissa tarkoitettu päätös on hakijalle 
ja tuen saajalle maksuton. 

 
65 § 

Tekninen apu 

Teknisen avun käyttämisestä tässä laissa 
tarkoitetun tuen toimeenpanoon on voimassa, 
mitä teknisen avun käyttämisestä maaseudun 
kehittämiseen myönnettävistä tuista annetun 
lain 54 §:ssä säädetään. 

65 § 

Tekninen apu 

Teknisen avun käyttämisestä tässä laissa 
tarkoitetun tuen toimeenpanoon säädetään 
kehittämistukilain 65 §:ssä. 
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 ——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä      kuu-

ta 20  . 
Tämän lain voimaan tullessa voimassa ol-

leita säännöksiä sovelletaan tämän lain voi-
maan tullessa vireillä oleviin hakemuksiin ja 
tukiin, jotka on myönnetty ennen tämän lain 
voimaantuloa. 

——— 
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