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L a k i

N:o 343

Kainuun hallintokokeilusta

Annettu Helsingissä 9 päivänä toukokuuta 2003

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Lain tarkoitus

Tässä laissa säädetään hallintokokeilusta,
jonka tarkoituksena on hankkia kokemuksia
maakunnallisen itsehallinnon vahvistamisen
vaikutuksista Kainuun kehittämiseen, kunnal-
listen palvelujen järjestämiseen, kansalaisten
osallistumiseen, kunnallishallintoon, valtion
aluehallinnon toimintaan sekä maakunnan ja
valtion keskushallinnon suhteeseen.

2 §

Soveltamisala

Lakia sovelletaan Kainuun maakunnassa
hallintokokeiluun Kajaanin ja Kuhmon kau-
punkien sekä Hyrynsalmen, Paltamon, Puo-
langan, Ristijärven, Sotkamon, Suomussal-

men ja Vuolijoen kuntien alueella (kokeilu-
alue).

3 §

Maakunnan asema

Kainuun maakunta toimii tässä laissa tar-
koitetuissa tehtävissä maakunnan asukkaiden
itsehallintoon perustuvana julkisoikeudellise-
na yhteisönä, josta on voimassa, mitä kun-
talaissa (365/1995) tai muussa laissa sääde-
tään kuntayhtymästä, jollei tässä laissa toisin
säädetä.

4 §

Maakunnan tehtävät

Maakunta huolehtii maakunnan suunnitte-
lusta, alueiden kehittämisestä, terveydenhuol-
losta, sosiaalihuollosta ja koulutuksesta sekä
niiden rahoituksesta siltä osin kuin nämä
tehtävät kuuluvat maakunnan toimialaan tä-
män lain mukaan.
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Maakunta huolehtii myös maakunnan ylei-
sestä elinkeinopolitiikasta, edistää yhteistyötä
maakunnan kehittämisen kannalta keskeisten
julkis- ja yksityisoikeudellisten yhteisöjen ja
säätiöiden kanssa ja valvoo maakunnan etuja.
Maakunta voi antaa lausuntoja ja tehdä
ehdotuksia viranomaisille.

5 §

Maakuntaan kuuluvat kuntayhtymät

Maakuntaan kuuluu sen tehtävien hoita-
mista varten:

1) Kainuun liitto;
2) Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon

kuntayhtymä; sekä
3) Kainuun koulutuskuntayhtymä.

6 §

Kansallinen kehittämisrahoitus

Valtion talousarvioon otetaan sisäasiainmi-
nisteriön pääluokkaan määräraha kokeilu-
alueen kehittämistä varten (Kainuun kehittä-
misraha).

7 §

Rakennerahastot

Valtion talousarvioon otetaan rakennera-
hasto-ohjelmien kansallisesta hallinnoinnista
annetun lain (1353/1999), jäljempänä raken-
nerahastolaki, 10 §:ssä tarkoitettujen maksu-
viranomaisten pääluokkaan valtion talousar-
vion Euroopan yhteisön rakennerahastovaro-
jen valtion vastinrahoitusta varten tarvittava
määräraha Kainuuta varten.

Valtioneuvosto osoittaa valtion talousarvi-
on rajoissa valtion talousarvion rakennera-
hastovaroja koskevilta momenteilta Kainuun
maakunnalle kiintiön momenteittain.

2 luku

Maakuntavaltuusto

8 §

Maakuntavaltuusto

Maakunnan päätösvaltaa käyttää maakun-

nan asukkaiden neljäksi kalenterivuodeksi
kerrallaan valitsema maakuntavaltuusto siten
kuin tässä laissa säädetään.

Valtuustossa on 39 jäsentä. Valtuusto
valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tar-
peellisen määrän varapuheenjohtajia toimi-
kaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt
lyhyemmästä toimikaudesta. Puheenjohtajat
ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaa-
litoimituksessa.

Lisäksi Vaalan kunta nimeää maakuntaval-
tuustoon kaksi edustajaa, jotka ovat valtuus-
ton jäseninä sen käsitellessä Kainuun liiton
toimialaan kuuluvia asioita, rakennerahasto-
varoja ja niiden vastinrahoitusta koskevia
asioita sekä kehitysvammaisten erityishuol-
losta annetussa laissa (519/1977) säädettyjä
asioita.

9 §

Maakuntavaltuuston yleiset tehtävät

Maakuntavaltuusto johtaa ja sovittaa yh-
teen 5 §:ssä tarkoitettujen kuntayhtymien toi-
mintaa, päättää niiden toiminnan ja talouden
keskeisistä tavoitteista sekä toimii kuntalain
81 §:n tarkoittamana kuntayhtymien ylimpä-
nä päättävänä toimielimenä.

Maakuntavaltuusto päättää maakunnan ja
maakuntaan kuuluvien kuntayhtymien hallin-
tosäännöstä ja muista johtosäännöistä, vuo-
tuisesta talousarviosta sekä rahoituksen jaka-
misesta maakunnan eri toimintoihin.

Maakuntavaltuuston tulee huolehtia, että
kuntayhtymien järjestämät palvelut ovat riit-
tävästi jokaisen saatavilla niiden koko toimi-
alueella.

10 §

Maakuntavaltuuston tehtävät kansallisen ke-
hittämisrahoituksen hallinnoinnissa

Maakuntavaltuusto päättää Kainuun kehit-
tämisrahan jakamisesta eri viranomaisille seu-
raaviin käyttötarkoituksiin:

1) alueiden kehittämislain (602/2002) 6 §:n
2 momentin mukaiseen alueen elinkeinotoi-
minnan omatoimiseen tukemiseen;
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2) kestävän metsätalouden rahoituksesta
annetun lain (1094/1996) 19 §:n mukaiseen
valtiontukeen;

3) luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä
annetun lain (343/1991) 23 §:n 1 kohdan
mukaisiin liikenteen ostoihin;

4) kuljetusten alueellisesta tukemisesta an-
netun lain (954/1981) mukaiseen kuljetustu-
keen;

5) yritystoiminnan tukemisesta annetun
lain (1068/2000) 2, 3 ja 4 lukujen mukaisiin
yritystukiin;

6) julkisista työvoimapalveluista annetun
lain (1295/2002) 6 luvun 1 §:n mukaisiin
koulutushankintoihin sekä 7 luvun mukaiseen
työllistämistukeen ja lisätukeen;

7) eräiden työllisyysmäärärahojen käytöstä
annetun valtioneuvoston asetuksen
(1345/2002) mukaisiin avustuksiin, tukiin ja
valtion investointeihin;

8) valtioneuvoston päätöksen ympäristön-
suojelun edistämiseen myönnettävien avus-
tusten yleisistä ehdoista (894/1996) mukaisiin
avustuksiin;

9) yhdyskuntien vesihuoltotoimenpiteiden
avustamisesta annetun lain (56/1980) 2 §:n
mukaisiin avustuksiin;

10) ympäristötöiden suunnittelusta ja ra-
kentamisesta, peruskorjauksista ja rakenta-
misvelvoitteista aiheutuvien menojen maksa-
miseen sekä valtion vesihuoltotöistä annetun
valtioneuvoston päätöksen (976/1985) mu-
kaisten töiden toteuttamisesta aiheutuvien
menojen maksamiseen; sekä

11) perustienpitoon ja tieverkon kehittämi-
seen.

Jakaessaan Kainuun kehittämisrahaa eri
viranomaisille edellä 1 momentissa tarkoitet-
tuihin käyttötarkoituksiin maakuntavaltuusto
päättää rahoituksen tulostavoitteista noudat-
taen soveltuvin osin, mitä tulostavoitteiden
asettamisesta valtion talousarviosta annetussa
lainsäädännössä säädetään. Asianomaiset vi-
ranomaiset tekevät valtuustolle perustellut
ehdotukset niiden toimintaa koskevista tavoit-
teista ja määrärahoista.

Kainuun erityisolosuhteiden huomioon ot-
tamiseksi maakuntavaltuusto voi antaa tar-
kempia määräyksiä 1 momentin 5 kohdassa
tarkoitettujen yritystukien myöntämisestä, 6
kohdassa tarkoitetuista koulutushankinnoista

ja 7 kohdassa tarkoitettujen avustusten ja
tukien myöntämisestä.

11 §

Maakuntavaltuuston tehtävät rakennerahas-
tovarojen ja vastaavan kansallisen rahoitus-

osuuden hallinnoinnissa tavoite
1 -ohjelmassa

Maakuntavaltuuston päätöksen perusteella
asianomainen maksuviranomaisministeriö ir-
rottaa Kainuun maakuntaan osoitettujen ta-
voite 1 -ohjelman rakennerahastovarojen ja
vastaavan kansallisen rahoitusosuuden eri
viranomaisille tavoite 1 -ohjelma-asiakirjassa
ja sen täydennysosassa määriteltyihin käyt-
tötarkoituksiin. Maakuntavaltuuston päätök-
sen tulee perustua 16 §:n 3 momentin mu-
kaisen maakuntahallituksen esitykseen.

Maakuntavaltuusto voi päättää, että mak-
suviranomaisen tulee jättää osa rakennerahas-
tovaroista ja vastaavasta valtion rahoitusosuu-
desta rakennerahastolain 12 §:n 5 momentissa
tarkoitettuun ohjelmareserviin.

Maakuntavaltuusto voi 1 momentin mu-
kaiseen jakopäätökseen sisällyttää ohjelman
ja säädösten mukaisia tarkempia ohjeita va-
rojen käyttöperusteista ja käyttötarkoituksista
ja asettaa varojen käyttämistä koskevia eh-
toja.

Maakuntavaltuusto antaa maakunnan lau-
sunnon rakennerahastoista osarahoitettaviin
yhteisöaloiteohjelmiin liittyvissä asioissa.

12 §

Toimivallan siirtäminen

Maakuntavaltuusto voi johtosäännöllä siir-
tää toimivaltaansa maakunnan muille toimi-
elimille, luottamushenkilöille ja viranhalti-
joille sekä oikeuttaa mainitut tahot siirtämään
niille siirrettyä toimivaltaa edelleen siten kuin
kuntalain 14 §:ssä säädetään. Toimivaltaa ei
saa siirtää asiassa, josta maakuntavaltuuston
tulee tämän lain tai muun lain mukaan
päättää, eikä asiassa, jossa valtuuston päätös-
valtaa ei kuntalain mukaan saa siirtää.
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3 luku

Maakunnan muu hallinto

13 §

Maakunnan toimielimet

Maakuntavaltuusto valitsee toimikaudek-
seen maakuntahallituksen, jollei valtuusto ole
päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta.

Maakuntavaltuusto valitsee kuntalain
71 §:ssä tarkoitetun tarkastuslautakunnan
maakunnan ja siihen kuuluvien kuntayhtymi-
en hallinnon ja talouden tarkastuksen järjes-
tämistä varten.

Maakunnassa ja siihen kuuluvissa kuntayh-
tymissä voi olla muita kuntalaissa ja muussa
lainsäädännössä tarkoitettuja toimielimiä si-
ten kuin valtuusto johtosäännössä määrää.

14 §

Luottamushenkilöiden erottaminen kesken
toimikauden

Maakuntavaltuusto voi erottaa maakunnan
toimielimeen valitsemansa luottamushenkilöt
kesken toimikauden, jos he tai jotkut heistä
eivät nauti valtuuston luottamusta. Erottamis-
päätös koskee kaikkia toimielimeen valittuja
luottamushenkilöitä. Valtuusto ei kuitenkaan
voi erottaa 16 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoi-
tettuja maakuntahallituksen jäseniä.

15 §

Maakuntahallituksen tehtävät

Maakuntahallituksen tehtävänä on:
1) valmistella valtuuston päätökset;
2) valvoa valtuuston päätösten laillisuutta;
3) panna täytäntöön valtuuston päätökset;
4) toimia maakuntaan kuuluvien kuntayh-

tymien hallituksena;
5) toimia rakennerahastolain 17 §:ssä ja

alueiden kehittämislain 12 §:ssä tarkoitettuna
maakunnan yhteistyöryhmänä; sekä

6) valvoa maakunnan etua sekä edustaa
maakuntaa ja käyttää sen puhevaltaa.

16 §

Maakuntahallituksen eri kokoonpanot

Maakuntahallituksen peruskokoonpanossa
on vähintään kahdeksan jäsentä ja sen pu-
heenjohtajana toimii maakuntajohtaja. Johto-
säännössä voidaan määrätä, että maakunta-
hallituksen peruskokoonpanon jäsenen on
oltava maakuntavaltuuston jäsen. Maakunta-
hallituksen käsitellessä Kainuun liiton toimi-
alaan kuuluvaa asiaa ja kehitysvammaisten
erityishuollosta annetussa laissa säädettyjä
asioita, sen toimintaan osallistuu Vaalan
kunnan nimeämä edustaja.

Maakuntahallituksen käsitellessä 10 §:ssä
tarkoitettuja asioita siihen kuuluvat perusko-
koonpanon lisäksi Kainuun työvoima- ja
elinkeinokeskuksen, Kainuun ympäristökes-
kuksen, Oulun lääninhallituksen, Oulun tie-
piirin ja Kainuun metsäkeskuksen edustajat.
Maakuntavaltuusto valitsee edustajat saatu-
aan viranomaisten ehdotukset jäsenistä.

Maakuntahallituksen toimiessa maakunnan
yhteisryhmänä sen kokoonpanoon kuuluvat 2
momentissa säädetyn lisäksi alueen työmark-
kina- ja elinkeinojärjestöt siten kuin raken-
nerahastolain 17 §:n 3 momentissa säädetään
ja Vaalan kunnan nimeämä edustaja. Maa-
kuntavaltuusto valitsee edustajat saatuaan
järjestöjen ehdotukset jäsenistä. Maakunta-
hallituksella on jaostoja ja sihteeristö siten
kuin rakennerahastolain 17 §:n 7—9 momen-
tissa ja 19 §:ssä säädetään.

17 §

Maakuntahallituksen jäsenten asema
maakuntahallituksen toimiessa maakunnan

yhteistyöryhmänä

Maakuntahallituksen toimiessa maakunnan
yhteistyöryhmänä maakuntahallituksen ja sen
tässä tehtävässä asettamien jaostojen jäsenet
hoitavat tehtäviään virkavastuulla. Maakun-
tahallituksen jäsenistä on soveltuvin osin
voimassa, mitä kuntalaissa säädetään luotta-
mushenkilöistä.

Maakuntahallituksen jäsenille maksettavis-
ta palkkioista ja ansionmenetyskorvauksista
sekä matkakustannusten ja muiden heille
tehtävän hoitamisesta aiheutuneiden kustan-
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nusten korvaamisesta on voimassa, mitä
kuntalaissa säädetään luottamushenkilöille
maksettavista palkkioista ja korvauksista.
Valtion viranomaisten edustajille maksetta-
vista palkkioista ja korvauksista vastaa se,
jota jäsen edustaa.

18 §

Maakuntahallituksen toimivaltaisuus

Maakuntahallitus on toimivaltainen perus-
kokoonpanossaan, kun sen jäsenistä enem-
män kuin puolet on läsnä.

Maakuntahallituksen toimiessa 16 §:n 2
momentissa tarkoitetussa kokoonpanossa sen
toimivaltaisuuden edellytyksenä on 1 mo-
mentissa säädetyn lisäksi, että peruskokoon-
panoon kuuluvat läsnä olevat jäsenet yhdessä
puheenjohtajan kanssa muodostavat enem-
mistön.

Maakuntahallituksen toimiessa maakunnan
yhteistyöryhmänä sen toimivaltaisuudesta ja
päätöksenteosta on voimassa, mitä rakenne-
rahastolain 20 §:ssä säädetään maakunnan
yhteistyöryhmän toimivaltaisuudesta ja pää-
töksenteosta.

19 §

Maakuntajohtaja

Kainuun maakunnassa on maakuntajohtaja,
jonka maakuntavaltuusto valitsee valtuuston
toimikaudeksi.

Jollei maakuntajohtajan vaalissa kukaan
ole saanut yli puolta annetuista äänistä,
toimitetaan uusi vaali kahden eniten ääniä
saaneen välillä. Tässä vaalissa eniten ääniä
saanut tulee valituksi.

20 §

Maakuntajohtajan asema ja tehtävät

Maakuntajohtaja on päätoimisessa vir-
kasuhteessa Kainuun liittoon. Maakuntajoh-
taja toimii Kainuun liiton johtajana ja maa-
kuntahallituksen puheenjohtajana sen kaikis-
sa kokoonpanoissa.

Maakuntajohtajalla on oikeus käyttää pu-
hevaltaa maakuntahallituksen puolesta sekä

saada maakunnan viranomaisilta tietoja ja
nähtäväkseen asiakirjoja, jollei salassapitoa
koskevista säännöksistä muuta johdu.

Maakuntajohtajan irtisanomisesta ja mui-
hin tehtäviin siirtämisestä on soveltuvin osin
voimassa, mitä kunnanjohtajasta säädetään
kuntalain 25 §:ssä.

4 luku

Pakolliset kuntayhtymät

21 §

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kunta-
yhtymä

Kainuun maakunnassa toimii sosiaali- ja
terveydenhuollon kuntayhtymä, johon 2 §:ssä
mainitut kunnat kuuluvat.

Kuntayhtymä huolehtii maakunnassa teh-
tävistä, jotka on säädetty kunnalle tai kun-
tayhtymälle:

1) kansanterveyslaissa (66/1972);
2) erikoissairaanhoitolaissa (1062/1989);
3) mielenterveyslaissa (1116/1990);
4) tartuntatautilaissa (583/1986);
5) terveydensuojelulaissa (763/1994);
6) lastensuojelulaissa (683/1983);
7) päihdehuoltolaissa (41/1986);
8) toimenpiteistä tupakoinnin vähentämi-

seksi annetussa laissa (693/1976);
9) elintarvikelaissa (361/1995);
10) eläimistä saatavien elintarvikkeiden

elintarvikehygieniasta annetussa laissa
(1195/1996);

11) kemikaalilaissa (744/1989);
12) tuoteturvallisuuslaissa (914/1986);
13) eläinlääkintähuoltolaissa (685/1990);

sekä
14) eläinsuojelulaissa (247/1996).
Kuntayhtymä huolehtii myös sosiaalihuol-

tolain (710/1982) mukaisesta vanhusten lai-
toshuollosta ja kasvatus- ja perheneuvonnasta
sekä lastenvalvojalle isyyslain (700/1975),
isyyslain voimaanpanosta annetun lain
(701/1975) ja sosiaalihuoltolain nojalla kuu-
luvista tehtävistä. Lisäksi kuntayhtymä huo-
lehtii vammaisuuden perusteella järjestettä-
vistä palveluista ja tukitoimista annetussa
laissa (380/1987) säädetystä kuntoutusohja-
uksesta, sopeutumisvalmennuksesta, vaikea-
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vammaisten henkilöiden kohtuullisista kulje-
tuspalveluista niihin liittyvine saattajapalve-
luineen ja tulkkipalveluista. Kuntayhtymä
huolehtii niin ikään kehitysvammaisten eri-
tyishuollosta annetussa laissa säädetyistä teh-
tävistä lukuun ottamatta sanotun lain 2 §:n 3
kohdassa säädettyä toiminnallista valmennus-
ta ja sanotun lain 2 §:n 4 kohdassa säädettyä
työtoiminnan ja asumisen järjestämistä sekä
muuta vastaavaa yhteiskunnallista sopeutu-
mista edistävää toimintaa.

Kokeilualueen kunnat voivat antaa kun-
tayhtymälle myös muita tehtäviä.

22 §

Kainuun koulutuskuntayhtymä

Kainuun maakunnassa toimii Kainuun kou-
lutuskuntayhtymä, johon 2 §:ssä mainitut
kunnat kuuluvat.

Kuntayhtymä toimii 2 §:ssä mainittujen
kuntien sijasta lukiolain (629/1998) ja am-
matillisesta koulutuksesta annetun lain
(630/1998) mukaisena koulutuksen järjestä-
jänä. Lisäksi kuntayhtymä toimii ammatilli-
sesta aikuiskoulutuksesta annetun lain
(631/1998) mukaisena koulutuksen järjestä-
jänä silloin, kun ammatillista koulutusta jär-
jestänyt kunta on järjestänyt myös ammatil-
lista aikuiskoulutusta. Kainuun koulutuskun-
tayhtymään sovelletaan kuntayhtymään kuu-
luville kunnille myönnettyihin koulutuksen
järjestämislupiin sisältyviä määräyksiä, lu-
kuun ottamatta määräyksiä kunnista, joissa
koulutusta järjestetään. Koulutuksen järjestä-
mislupien muuttamisesta kokeilun aikana on
voimassa, mitä edellä mainituissa laeissa
säädetään.

Kokeilualueen kunnat voivat antaa kun-
tayhtymälle myös muita kuin 2 momentissa
säädettyjä opetus- ja kulttuuritoimen tehtäviä.

23 §

Peruspalveluiden rahoitus

Kainuun kunnat rahoittavat Kainuun so-
siaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän
järjestämiä 21 §:n 2 ja 3 momentissa säädet-
tyjä palveluita siten kuin kunnat siitä kun-
tayhtymän perussopimuksessa sopivat. Perus-

sopimuksen mukainen rahoitus palveluihin
maksetaan maakunnalle.

Kainuun maakunnan alueella järjestettävän
lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuk-
sen valtionrahoitus myönnetään ja maksetaan
maakunnalle. Valtionrahoituksesta on voi-
massa, mitä opetus- ja kulttuuritoimen rahoi-
tuksesta annetussa laissa (635/1998) sääde-
tään. Lukion valtionrahoituksen perusteena
käytetään kuitenkin kullekin tämän lain voi-
maan tullessa lukiokoulutusta järjestäneelle
kunnalle erikseen laskettavia yksikköhintoja
siten kuin ne edelleenkin toimisivat lukio-
koulutuksen järjestäjinä.

Maakuntavaltuusto päättää Kainuun liitolle
tulevan sekä 1 ja 2 momentissa säädetyn
rahoituksen käyttämisestä tämän lain mukai-
siin tarkoituksiin.

Kainuun maakunnalle ja 2 §:ssä mainituille
kunnille voidaan myöntää valtionosuutta
ja -avustusta maakunnalle kuuluvien sosiaali-
ja terveydenhuollon sekä koulutuksen tehtä-
vien edellyttämiin perustamishankkeisiin si-
ten kuin siitä sosiaali- ja terveydenhuollon
suunnittelusta ja valtionosuudesta annetussa
laissa (733/1992) sekä opetus- ja kulttuuri-
toimen rahoituksesta annetussa laissa sääde-
tään.

5 luku

Maakuntavaali

24 §

Maakuntavaali, valtuutetut ja varavaltuutetut

Kainuun maakuntavaali toimitetaan välit-
töminä, salaisina ja suhteellisina kunnallis-
vaalien yhteydessä. Kaikilla äänioikeutetuilla
on yhtäläinen äänioikeus.

Vaalipiirinä on kokeilualue. Kustakin ko-
keilualueen kunnasta valitaan 32 §:ssä tarkoi-
tetun laskutoimituksen osoittama määrä val-
tuutettuja. Kussakin kunnassa asetetaan omat
ehdokkaat. Jokaiselle maakuntavaltuuston jä-
senelle valitaan varavaltuutettuja jokaisen
maakuntavaaleissa esiintyneen vaaliliiton,
puolueen ja yhteislistan valitsematta jääneistä
ehdokkaista sama määrä kuin valtuutettuja,
kuitenkin vähintään kaksi. Yhteislistaan kuu-
lumattoman valitsijayhdistyksen ehdokkaana
valitulla valtuutetulla ei ole varavaltuutettua.
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Jos valtuutetun on todettu menettäneen
vaalikelpoisuutensa, hänet on vapautettu toi-
mestaan tai hän on kuollut, valtuuston pu-
heenjohtaja kutsuu hänen sijaansa jäljellä
olevaksi toimikaudeksi asianomaisen vaalilii-
ton, puolueen tai yhteislistan varavaltuutetun.

Maakuntavaaleissa kaikissa kunnissa ase-
tetut ehdokkaat ovat yhdellä ehdokaslistojen
yhdistelmällä.

25 §

Äänioikeus

Äänioikeus Kainuun maakuntakuntavaalis-
sa on Suomen sekä muun Euroopan unionin
jäsenvaltion, Islannin ja Norjan kansalaisella,
joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18
vuotta ja jonka kotikuntalaissa tarkoitettu
kotikunta on joku kokeilualueen kunnista
väestötietojärjestelmässä olevien tietojen mu-
kaan 51. päivänä ennen vaalipäivää. Äänioi-
keus Kainuun maakuntavaaleissa on myös
muulla edellä säädetyt edellytykset täyttävällä
ulkomaalaisella, jos hänellä tuolloin on ollut
kotikunta Suomessa kahden vuoden ajan.

26 §

Yleinen vaalikelpoisuus

Vaalikelpoinen Kainuun maakuntavaltuus-
toon on henkilö:

1) jonka kotikunta on joku kokeilualueen
kunnista;

2) jolla on jossakin kokeilualueen kunnassa
äänioikeus kunnallisvaaleissa sinä vuonna,
jona valtuutetut valitaan; ja

3) joka ei ole vajaavaltainen.
Ehdokkaaksi Kainuun maakuntavaltuus-

toon valitsemista varten voidaan asettaa vain
henkilö, joka on antanut kirjallisen suostu-
muksensa valtuutetun toimen vastaanottami-
seen.

27 §

Vaalikelpoisuuden rajoitukset

Vaalikelpoinen Kainuun maakuntavaltuus-
toon ei ole:

1) valtion virkamies, joka hoitaa välittö-
mästi maakuntahallintoa koskevia valvonta-
tehtäviä;

2) valtion aluehallinnon virkamies, joka
toimii johtavassa tehtävässä tai sellaiseen
rinnastettavassa vastuullisessa tehtävässä, jo-
hon liittyy maakunnan valtuuston toimival-
taan kuuluvien kehittämisrahojen myöntämi-
nen;

3) maakunnan liiton palveluksessa oleva
henkilö, joka toimii johtavassa tehtävässä tai
sellaiseen rinnastettavassa vastuullisessa teh-
tävässä; eikä

4) maakuntavaltuuston alaisen kuntayhty-
män palveluksessa oleva henkilö, joka ase-
maltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoi-
tettuun maakunnan liiton palveluksessa ole-
vaan henkilöön.

Edellä tarkoitetussa palvelussuhteessa ole-
va on vaalikelpoinen valtuutetuksi, jos pal-
velussuhde päättyy ennen kuin valtuutettujen
toimikausi alkaa.

28 §

Vaalin toimittaminen

Maakuntavaali toimitetaan noudattaen so-
veltuvin osin vaalilain (714/1998) 5 ja 6 luvun
säännöksiä. Ennakkoäänestysoikeudesta maa-
kuntavaalissa on kuitenkin voimassa, mitä
jäljempänä 29 §:ssä säädetään.

29 §

Ennakkoäänestysoikeus

Jokainen äänioikeutettu saa äänestää enna-
kolta maakuntakuntavaalissa kokeilualueella
kunnassa olevassa ennakkoäänestyspaikassa.

Äänioikeutettu, joka on hoidettavana sai-
raalassa, ympärivuorokautista hoitoa antavas-
sa tai muussa kunnan keskusvaalilautakunnan
ennakkoäänestyspaikaksi määräämässä so-
siaalihuollon toimintayksikössä taikka joka
on otettu rangaistuslaitokseen, saa äänestää
ennakolta kyseisessä laitoksessa.

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai
toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän
pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaik-
kaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa, sen
mukaisesti kuin vaalilain 55 §:ssä säädetään,
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äänestää ennakolta kotonaan kokeilualueen
siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeus-
rekisteriin hänen kotikunnakseen.

30 §

Ehdokasasettelu

Ehdokasasettelussa ja ehdokashakemuk-
sessa noudatetaan soveltuvin osin vaalilain
146—156 §:ää ottaen huomioon, mitä jäljem-
pänä 2—5 momentissa säädetään.

Jos puolueet yhtyvät vaaliliitoksi yhdessä
kunnassa, on sama vaaliliitto solmittava kai-
kissa kokeilualueen kunnissa.

Jos vähintään kaksi ehdokkaita asettavaa
yhteislistaa on keskenään sopinut muodosta-
vansa maakuntayhteislistan, kunkin tällaisen
yhteislistan vaaliasiamiehen on annettava tätä
koskeva ilmoitus kunnan keskusvaalilauta-
kunnalle samanaikaisesti vaalilain 156 §:ssä
tarkoitetun ilmoituksen kanssa. Kullakin maa-
kuntayhteislistan muodostavalla yhteislistalla
tulee olla sama nimitys.

Puolueella, vaaliliitolla tai yhteislistalla on
oikeus asettaa kussakin kunnassa enintään
kunnasta valittavien maakuntavaltuutettujen
kaksinkertainen määrä ehdokkaita. Jos kun-
nasta valitaan kuitenkin vähemmän kuin viisi
maakuntavaltuutettua, ehdokkaiden enim-
mäismäärä on 10.

Puolueen ja valitsijayhdistyksen vaaliasia-
miehet kunnallisvaaleissa voivat toimia vaa-
liasiamiehinä myös maakuntavaltuuston vaa-
leissa.

31 §

Vaaliviranomaiset

Vaalipiirilautakuntana toimii Kajaanin
kaupungin keskusvaalilautakunta.

32 §

Maakuntavaltuuston paikkojen jako kuntien
kesken

Maakuntavaltuutettujen paikat jaetaan ko-
keilualueen kesken väestötietojärjestelmässä
vaalivuoden toukokuun 31 päivän päättyessä
olevien tietojen mukaan. Kunkin kunnan
asukasluku jaetaan kokeilualueen asukaslu-

vulla ja kerrotaan saatu luku luvulla 39.
Kuhunkin kuntaan tulee laskutoimituksen
osoittamaa kokonaislukua vastaava määrä
maakuntavaltuutettuja. Jos kaikki paikat eivät
näin tule jaetuksi, loput paikat jaetaan kuntien
kesken laskutoimituksen osoittamien lukujen
desimaaliosien suuruuden osoittamassa jär-
jestyksessä.

Jokaiseen kuntaan tulee kuitenkin vähin-
tään yksi maakuntavaltuustopaikka.

Jaon maakuntavaltuustopaikkojen kesken
toimittaa oikeusministeriö hyvissä ajoin en-
nen vaaleja antamallaan päätöksellä, joka
julkaistaan Suomen säädöskokoelmassa.

33 §

Vaalin tuloksen laskenta kunnassa

Keskusvaalilautakunta vahvistaa 3. päivänä
vaalipäivän jälkeen kello 12.00 aloitettavassa
kokouksessaan ne äänimäärät, jotka kukin
ehdokas, puolue tai yhteislista ovat yhteensä
saaneet kunnassa, ja ilmoittaa viipymättä näin
vahvistetut äänimäärät ja kunnassa annettujen
äänten kokonaismäärän Kajaanin keskusvaa-
lilautakunnalle.

34 §

Vaalin tuloksen määrääminen

Saatuaan kuntien keskusvaalilautakunnilta
33 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen Kajaanin
keskusvaalilautakunta laskee yhteen kunkin
puolueen ja maakuntayhteislistan kokeilu-
alueella saamat äänimäärät. Tämän jälkeen
annetaan kullekin puolueelle, maakuntayh-
teislistalle ja maakuntayhteislistaan kuulu-
mattomalle maakuntavertausluvut siten, että
kukin puolue ja yhteislista saa ensimmäiseksi
vertausluvukseen kokeilualueella saamansa
kokonaisäänimäärän, toiseksi vertausluvuk-
seen puolet siitä, kolmanneksi vertausluvuk-
seen kolmanneksen, neljänneksi vertauslu-
vukseen neljänneksen ja niin edelleen. Yh-
teislistaan kuulumattoman valitsijayhdistyk-
sen ehdokkaan maakuntavertauslukuna on
hänen saamansa äänimäärä. Seuraavaksi kaik-
ki maakuntavertausluvut asetetaan niiden
suuruuden mukaiseen järjestykseen ja niistä
valitaan sarjan alusta kolmekymmentäyhdek-
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sän. Näin saadut maakuntavertausluvut osoit-
tavat, kuinka monta valtuutetun paikkaa ku-
kin puolue, yhteislista tai yhteislistaan kuu-
lumaton valitsijayhdistys saa maakuntaval-
tuustossa.

35 §

Valtuutettujen paikkojen täyttäminen kunnit-
tain

Jos puolue tai maakuntayhteislista on saa-
nut maakuntavaltuustoon vain yhden valtuu-
tetun, täytetään se siinä kunnassa, jossa
puolueen tai maakuntayhteislistan asettamat
ehdokkaat ovat saaneet eniten ääniä. Jos
puolue tai yhteislista on saanut vähintään
kaksi valtuutetun paikkaa, jaetaan ne kuntien
kesken samassa suhteessa kuin puolueen tai
maakuntayhteislistan saamat äänet jakautuvat
kuntien kesken. Tätä varten puolueen tai
maakuntayhteislistan kunnassa saama ääni-
määrä jaetaan puolueen tai maakuntayhteis-
listan kokeilualueella saamalla äänimäärällä
ja tämä luku kerrotaan puolueen tai maakun-
tayhteislistan maakunnassa saamien valtuu-
tettujen paikkojen lukumäärällä. Kustakin
kunnasta tulee valituksi näin saadun luvun
osoittamaa kokonaislukua vastaava määrä
puolueen tai yhteislistan ehdokkaita. Jos
puolueen tai yhteislistan kaikki paikat eivät
näin tule täytetyksi, loput paikat jaetaan
kuntien kesken luvun osoittamien desimaa-
liosien suuruuden mukaisessa järjestyksessä.

Kussakin kunnassa 1 momentissa sanotuin
tavoin määräytyneet valtuustopaikat jaetaan
puolueiden ja yhteislistojen sisällä ehdokkai-
den saamien henkilökohtaisten äänimäärien
suuruuden mukaisessa järjestyksessä.

36 §

Valtuutetun paikan siirtyminen puolueen tai
yhteislistan sisällä kunnasta toiseen

Jos sen jälkeen, kun valtuustopaikat on
täytetty 35 §:n mukaisesti kunnittain, tulisi
jostain kunnasta valittavaksi valtuutettuja
enemmän kuin mitä 32 §:n 3 momentissa
tarkoitetussa oikeusministeriön päätöksessä
on määrätty, siirtyy tällaisesta kunnasta eroa
vastaava määrä valtuustopaikkoja sellaiseen

kuntaan, jonka valtuustopaikkojen lukumäärä
olisi vastaavasti jäänyt vajaaksi. Puolueen tai
maakuntayhteislistan saamaa tai yhteislistan
ulkopuolisen valitsijayhdistyksen ainoaa val-
tuustopaikkaa ei voida siirtää toiseen kuntaan.

Kajaanin keskusvaalilautakunta siirtää
kunnasta, josta 1 momentin mukaisesti on
ylimääräisiä paikkoja, tarvittaessa arvalla
määrättyyn kuntaan paikan, johon oikeuttava
henkilökohtainen äänimäärä on pienin.

37 §

Varavaltuutetut

Maakuntavaltuutetulle määrätään varaval-
tuutettu siten, että varavaltuutetuksi tulee
samasta kunnasta ensimmäinen valitsematta
jäänyt ehdokas siitä puolueesta tai yhteislis-
tasta, johon valittu kuului.

Jollei maakuntavaltuutetulle muuten saada
varavaltuutettua, varavaltuutetuksi määrätään
se kunnasta valitsematta jäänyt ehdokas, joka
tulisi 35 §:n mukaan seuraavana valituksi.

Jos varavaltuutettu tulee valtuutetuksi tai
muuten poistuu, Kajaanin keskusvaalilauta-
kunnan tulee määrätä maakuntavaltuutetulle
uusi varavaltuutettu noudattaen, mitä 1 ja 2
momentissa säädetään.

38 §

Vaalin tuloksen vahvistaminen ja tiedotta-
minen

Kajaanin keskusvaalilautakunta vahvistaa,
julkaisee ja tiedottaa Kainuun maakuntavaalin
tuloksen vaalilain I osan 7 luvun 94 §:n
mukaisesti.

39 §

Muutoksenhaku vaaliin

Päätökseen, jolla maakuntakuntavaalin tu-
los on vahvistettu, saa hakea muutosta siten
kuin vaalilain 8 luvussa muutoksenhausta
kunnallisvaaleista säädetään.

Vaalien määräämisessä uusittavaksi ja vaa-
lien tuloksen oikaisemisessa sovelletaan, mitä
vaalilain 103 §:ssä säädetään.
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40 §

Muiden säännösten soveltaminen vaaleissa.

Maakuntakuntavaaliin noudatetaan muilta
osin vaalilain I osan yhteisiä ja III osan
erinäisiä säännöksiä. Maakuntavaalissa nou-
datetaan lisäksi kunnallisvaaleja koskevia
säännöksiä, jollei tässä laissa toisin säädetä,
sekä kuntalain 37 ja 38 §:n säännöksiä.

Maakuntavaalissa sovelletaan ehdokkaan
vaalirahoituksen ilmoittamisesta annettua la-
kia (414/2000).

Oikeusministeriö voi antaa tarkempia mää-
räyksiä ja ohjeita maakuntavaalin teknisestä
järjestämisestä.

6 luku

Erinäisiä säännöksiä

41 §

Kuntalain soveltaminen

Maakunnan hallinnosta, maakunnan asuk-
kaiden osallistumisoikeudesta, luottamushen-
kilöistä, henkilöstöstä, hallintomenettelystä,
taloudesta, hallinnon ja talouden tarkastuk-
sesta sekä kuntien yhteistoiminnasta on, sen
lisäksi mitä tässä laissa säädetään, soveltuvin
osin voimassa, mitä kuntalaissa säädetään
kuntayhtymästä. Maakuntavaltuustoon sovel-
letaan tällöin kuntalain säännöksiä valtuus-
tosta ja maakuntahallitukseen kuntalain sään-
nöksiä kunnanhallituksesta. Maakuntaval-
tuustoon ei kuitenkaan sovelleta kuntalain 81,
82 ja 86 a §:ää.

42 §

Muun lainsäädännön soveltaminen

Maakunnan toimielimiin sovelletaan tämän
lain ja kuntalain lisäksi hallintomenettelylakia
(598/1982), tiedoksiannosta hallintoasioissa
annettua lakia (232/1966), viranomaisten toi-
minnan julkisuudesta annettua lakia
(621/1999), asiakirjain lähettämisestä annet-
tua lakia (74/1954) ja kielilakia (148/1922).

Maakuntaan, maakunnan toimielimiin tai
viranhaltijoihin niiden hoitaessa tässä laissa

maakunnalle säädettyä tehtävää sovelletaan,
mitä muutoin näistä tehtävistä erikseen sää-
detään.

43 §

Muutoksenhaku

Muutoksenhausta maakunnan toimielimen
tämän lain nojalla tekemään päätökseen on
voimassa, mitä kuntalain 11 luvussa sääde-
tään oikaisuvaatimuksesta ja kunnallisvali-
tuksesta. Oikaisuvaatimuksen ja kunnallisva-
lituksen saa tehdä myös kokeilualueen kunta
ja sen jäsen.

Muutoksenhausta maakunnan toimielimen
päätökseen, jonka se on tehnyt 21 ja 22 §:ssä
mainitun lain nojalla, on voimassa, mitä
mainituissa laeissa muutoksenhausta sääde-
tään.

44 §

Henkilöstön asema

Tämän lain soveltamisalaan kuuluvia teh-
täviä Kainuun maakunnan kunnissa sekä
Kainuun sairaanhoito- ja erityishuoltopiirin
kuntayhtymässä hoitavat viranhaltijat ja työn-
tekijät siirretään kuntayhtymien toiminnan
alkaessa niiden palvelukseen aikaisempia vas-
taaviin tehtäviin. Virka- tai työsopimussuh-
teeseen liittyvät oikeudet ja etuudet eivät
siirron yhteydessä muutu.

Ennen henkilöstön siirtämistä erääntynees-
tä virka- tai työsuhteesta johtuvasta palkka-
tai muusta saatavasta vastaavat Kainuun
maakunta ja työnantajana toiminut kunta
yhteisvastuullisesti. Työnantajana toiminut
kunta on kuitenkin maakunnalle vastuussa
ennen henkilöstön siirtämistä erääntyneestä
saatavasta, jollei muuta ole sovittu.

45 §

Kokeilun seuranta

Sisäasiainministeriön tehtävänä on seurata
ja arvioida hallintokokeilun edistymistä, seu-
rata Kainuun kehitystä sekä valtion toimen-
piteiden vaikutuksia Kainuussa.

Kuntien, maakunnan ja valtion viranomais-
ten on annettava sisäasiainministeriölle tar-
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peelliset tiedot kokeilun ja eri toimenpiteiden
seuraamiseksi ja arvioimiseksi.

Asianomaisten ministeriöiden, hallintoko-
keiluun kuuluvien kuntien ja maakunnan tulee
neuvotella jonkun osapuolen aloitteesta hal-
lintokokeilua tai sen toimeenpanoa koskevista
asioista.

7 luku

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

46 §

Voimaantulo ja kokeilun alkaminen

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesä-
kuuta 2003 ja se on voimassa vuoden 2012
loppuun.

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

Kainuun hallintokokeilu alkaa 1 päivänä
tammikuuta 2005.

47 §

Maakuntavaali

Tässä laissa tarkoitettu maakuntavaali toi-
mitetaan ensimmäisen kerran vuonna 2004
järjestettävien kunnallisvaalien yhteydessä.

48 §

Kuntayhtymien perustaminen

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kun-
tayhtymän ja Kainuun koulutuskuntayhtymän
perustamisesta päätetään tämän lain 2 §:ssä
mainittujen kuntien edustajainkokouksessa.
Kuntien edustajien lukumäärästä ja äänimää-
rästä edustajainkokouksessa on voimassa,
mitä erikoissairaanhoitolain 16 ja 17 §:ssä
säädetään liittovaltuuston jäsenten lukumää-
rästä ja äänimäärästä. Erikoissairaanhoitolain
17 §:ssä säädetystä äänimäärärajoituksesta
poiketen kunnan edustajien yhteenlasketusta
äänimäärästä vähennetään 40 prosenttia siitä
äänimäärästä, joka ylittää kahdeskym-
menesosan kaikkien kuntien yhteenlasketusta
rajoittamattomasta äänimäärästä.

Edustajainkokous on päätösvaltainen, kun
kokouksessa on edustettuna vähintään kaksi
kolmannesta edustajainkokoukseen osallistu-
vista kunnista ja niiden asukasluku on vä-
hintään puolet kaikkien edustajainkokouk-
seen osallistuvien kuntien yhteenlasketusta
asukasluvusta. Edustajainkokous antaa tar-
peelliset määräykset perussopimuksen ja mui-
den asioiden valmistelusta ja päätösten täy-
täntöönpanosta sekä päättää yhteisten kustan-
nusten suorittamisesta. Edustajainkokouksen
menettelystä ja muutoksenhausta edustajain-
kokouksen päätökseen noudatetaan muutoin
soveltuvin osin, mitä valtuustosta säädetään
kuntalain 7 ja 11 luvussa.

Edustajainkokouksen kutsuu ensimmäisen
kerran koolle Oulun lääninhallitus. Läänin-
hallituksen määräämä henkilö johtaa kokous-
ta, kunnes edustajainkokoukselle on valittu
puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Kuntien
edustajainkokous on kutsuttava koolle siten,
että se kokoontuu ensimmäisen kerran vii-
meistään kesäkuussa 2003.

Tässä pykälässä tarkoitettujen kuntayhty-
mien perustamisesta sekä niiden perussopi-
musten hyväksymisestä tulee päättää vuoden
2004 huhtikuun loppuun mennessä.

Vaalan kunta osallistuu päätöksentekoon
sovittaessa kehitysvammaisten erityishuollos-
ta annetun lain mukaisten tehtävien järjestä-
misestä.

49 §

Valtioneuvoston toimivalta kuntayhtymien
perustamisessa

Jos Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon
kuntayhtymän tai Kainuun koulutuskuntayh-
tymän perustamisesta ei ole päätetty 48 §:n
4 momentissa säädettyyn ajankohtaan men-
nessä ja on ilmeistä, ettei kuntayhtymää saada
muutoin perustetuksi, valtioneuvosto päättää
maakunnan kuntia kuultuaan kuntalain 78 §:n
3 momentissa ja tämän lain 50 §:ssä sääde-
tyistä kuntayhtymän perussopimuksessa so-
vittavista asioista siltä osin kuin kunnat eivät
ole niistä sopineet.

Valtioneuvoston päättämä perussopimus
on voimassa siihen asti, kunnes kunnat
sopivat siitä toisin.
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50 §

Toimitilat ja -välineet

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kun-
tayhtymän ja Kainuun koulutuskuntayhtymän
perussopimuksissa on sovittava, sen lisäksi
mitä kuntalain 78 §:ssä säädetään, kuntayh-
tymän hallintaan siirtyvistä toimitiloista ja
-välineistä sekä niistä suoritettavien korvaus-
ten perusteista.

51 §

Asiakirjojen siirtyminen

Edellä 21 ja 22 §:ssä säädettyihin tehtäviin
liittyvät kuntien viranomaisten laatimat ja
säilyttämät asiakirjat siirtyvät kuntayhtymien
toiminnan alkaessa Kainuun sosiaali- ja ter-
veydenhuollon kuntayhtymän ja Kainuun
koulutuskuntayhtymän säilytettäviksi ja käy-
tettäviksi.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen
tuottamisessa syntyvien henkilörekistereiden
rekisterinpitäjinä ovat rekisterinpitäjinä lain
voimaan tullessa toimivat toimintayksiköt.

52 §

Vaalan kuntaa koskevat erityissäännökset

Vaalan kunta sopii Kainuun liiton ja
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kun-
tayhtymän kanssa jäsenyytensä aiheuttamista
oikeuksista ja velvollisuuksista hallintokokei-
lun aikana. Vaalan kunnan osallistumisoikeu-
desta maakuntavaltuuston ja -hallituksen toi-
mintaan säädetään tämän lain 8 ja 16 §:ssä.

53 §

Kokeilun alkaminen ja vireillä olevien asioi-
den käsittely

Ennen hallintokokeilun alkua vireille tul-
leet asiat käsitellään asian vireille tullessa
voimassa olleiden säännösten mukaisesti.

54 §

Valtion talousarvio vuonna 2005

Edellä lain 6 ja 7 §:ssä tarkoitetut määrä-
rahat otetaan ensimmäisen kerran valtion
vuoden 2005 talousarvioon.

Helsingissä 9 päivänä toukokuuta 2003

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Alue- ja kuntaministeri Hannes Manninen

1738 N:o 343



Valtioneuvoston asetus

N:o 344

korvauksen maksamisesta kansallisesti tärkeiden peltokasvien jalostustyöstä ja kantasie-
mentuotannosta

Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2003

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön
esittelystä, säädetään kasvinjalostustoiminnan edistämisestä 8 päivänä joulukuuta 1977 annetun
lain (896/1977) 6 a §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1126/1999:

1 §

Korvaukseen oikeutetut

Huoltovarmuuskeskus voi maksaa huolto-
varmuusrahaston varoista korvausta kasvin-
jalostusyritykselle kansallisen siemenhuollon
turvaamiseksi tärkeiden, mutta jalostusyrityk-
selle kaupallisesti kannattamattomien pelto-
kasvien jalostuskustannuksista Suomessa ai-
heutuvista kustannuksista. Huoltovarmuus-
keskus voi maksaa korvausta myös kantasie-
menen tuottajalle tällaisten lajikkeiden kan-
tasiementuotannosta Suomessa aiheutuvista
kustannuksista.

Korvausta voidaan maksaa rukiin (Secale
cereale), syysvehnän (Triticum aestivum),
kevätvehnän (Triticum aestivum), herneen
(Pisum sativum), perunan (Solanum tube-
rosum), rypsin (Brassica rapa L. var. silvest-
ris), timotein (Phleum prutense), nurminadan
(Festuca prutensis Hudson) ja puna-apilan
(Trifolium prutense) jalostamisesta ja kanta-
siementuotannosta aiheutuvista kustannuksis-
ta.

2 §

Korvauksen saamisen edellytykset

Korvausta voidaan maksaa sellaisen jalos-
tusohjelman kustannusten kattamiseksi, jolla
on merkitystä siemenhuollon turvaamiselle ja
kansalliselle huoltovarmuudelle. Jalostusoh-
jelman on sisällettävä kaikki jalostusprosessin

ja viljelyvarmuustestauksen osat, kuten ris-
teytys-, valinta- ja testausohjelmat, ja ohjel-
man on tähdättävä sellaisten lajikkeiden ke-
hittämiseen, joita voidaan viljellä Suomessa
merkittävässä laajuudessa. Jalostusohjelman
tavoitteena olevien lajikkeiden on käyttötar-
koituksensa mukaisesti sovelluttava satoa
käyttävän teollisuuden, kotieläintuotannon tai
kansanravitsemuksen tarpeisiin.

Korvausta voidaan maksaa sellaisen kan-
tasiemenen tuotannosta aiheutuneiden kustan-
nusten kattamiseksi, jolla on merkitystä sie-
menhuollon turvaamiselle ja kansalliselle
huoltovarmuudelle.

Arvioidessaan jalostusohjelman mukaisen
jalostustyön tai kantasiementuotannon mer-
kitystä siemenhuollon turvaamisen ja kansal-
lisen huoltovarmuuden kannalta Huoltovar-
muuskeskuksen tulee ottaa huomioon kysei-
sen kasvilajin merkitys Suomen elintarvike-
huoltoketjussa, viljelyala Suomessa ja uusien
viljelyvarmojen lajikkeiden ja lajikevalikoi-
man kehittämisen tarve.

3 §

Korvauksen hakeminen

Jalostajan ja kantasiementuottajan, joka
haluaa korvausta kustannuksista, tulee hakea
sitä Huoltovarmuuskeskukselle osoitetulla
hakemuksella, jonka liitteenä on esitettävä
jalostusohjelma tai kantasiementuotannon
kustannus- ja tuottolaskelma. Ennen asian
ratkaisemista Huoltovarmuuskeskuksen tulee
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pyytää maa- ja metsätalousministeriöltä lau-
sunto siitä, voidaanko esitettyjen selvitysten
perusteella jalostajalle tai kantasiemenen tuot-
tajalle maksaa tässä asetuksessa tarkoitettua
korvausta. Maa- ja metsätalousministeriön on
annettava lausuntonsa kuukauden kuluessa
sen pyytämisestä.

Huoltovarmuuskeskus määrää, saatuaan
maa- ja metsätalousministeriön lausunnon ja
tarvittaessa neuvoteltuaan hakemuksen teki-
jän kanssa, kustannusten kattamiseksi suori-
tettavan korvauksen enimmäismäärän, korva-
userien suuruuden, korvauksen maksuajan-
kohdat ja mahdolliset muut maksuehdot.
Huoltovarmuuskeskus voi maksaa korvauk-
sen myös ennakkona.

Huoltovarmuuskeskus voi velvoittaa jalos-
tajan tai kantasiemenen tuottajan toimitta-
maan määrätyin väliajoin raportin jalostus-
ohjelman etenemisestä tai kantasiementuotan-
non tilanteesta. Korvauserien maksaminen ja
erien suuruus voidaan määrätä riippuvaksi
raportissa esitetyistä tuloksista, suoritetuista
työvaiheista tai muista seikoista.

4 §

Korvauksen maksamisessa huomioon otetta-
vat seikat

Päättäessään korvauksen määrästä Huolto-
varmuuskeskuksen tulee ottaa huomioon ha-
kijalle jalostusohjelmassa tai kantasiementuo-
tannossa tarkoitetusta kasvilajista aiheutuvat

kokonaiskustannukset ja kokonaistuotot. Kor-
vausta ei voida maksaa sellaisen kasvilajin
jalostuksesta tai kantasiementuotannosta ai-
heutuvista kustannuksista, jonka tuotanto on
hakijalle jo ennen korvauksen maksamista
taloudellisesti kannattavaa.

Maksettava korvaus ei saa vääristää jalos-
tusyritysten tai kantasiemenen tuottajien vä-
listä kilpailua. Korvaus ei siten saa johtaa
markkinoitavan siementavaran hinnan pitä-
miseen keinotekoisesti alempana kuin kilpai-
lijoiden vastaavanlaisesta siementavarasta pe-
rimä hinta. Korvaus voi olla enintään niin
suuri, että jalostusyritys tai kantasiemenen
tuottaja voi kattaa sillä Huoltovarmuuskes-
kukselle esitetystä jalostusohjelmasta tai kan-
tasiementuotannosta aiheutuvien muuttuvien
kulujen lisäksi ne kiinteät kulut, jotka kir-
janpidon mukaan ovat kohdistettavissa kysei-
seen jalostusohjelmaan tai kantasiementuo-
tantoon.

5 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
kesäkuuta 2003.

Tällä asetuksella kumotaan korvauksen
maksamisesta kasvinjalostusyrityksille kan-
sallisesti tärkeiden peltokasvien jalostustyöstä
17 päivänä helmikuuta 2000 annettu valtio-
neuvoston päätös (148/2000).

Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2003

Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja

Osastopäällikkö Matti Aho
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Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus

N:o 345

maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2001 kuitupellavan ja -hampun
jalostustuen maksatuksesta

Annettu Helsingissä 9 päivänä toukokuuta 2003

Maa- ja metsätalousministeriö ilmoittaa Suomen säädöskokoelmasta 25 päivänä helmikuuta
2000 annetun lain (188/2000) 4 §:n nojalla:

Maa- ja metsätalousministeriö on antanut seuraavan asetuksen:

Asetuksen nimike

MMM:n
määräys-
kokoelman
n:o antopäivä

voimaantulo-
päivä

MMMa vuoden 2001 kuitupellavan ja -ham-
pun jalostustuen maksatuksesta. . . . . . . . . . . . . . . . 35/03 9.5.2003 1.6.2003

Edellä mainittu asetus on julkaistu maa- ja metsätalousministeriön määräyskokoelmassa.
Asetus on saatavissa maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta, osoite (Marian-
katu 23, Helsinki), PL 310, 00023 Valtioneuvosto, puhelin (09) 5765 111.

Helsingissä 9 päivänä toukokuuta 2003

Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja

Maatalousneuvos Olli-Pekka Peltomäki
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