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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan kala-
talousrahaston kansallisesta hallinnoinnista ja elinkeino-
kalataloudelle myönnettävistä tuista 

 
ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

 
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi Eu-

roopan kalatalousrahaston kansallista hallin-
nointia ja elinkeinokalataloudelle myönnet-
täviä tukia koskeva laki. Lain sovelta-
misalaan kuuluisivat maa- ja metsätalousmi-
nisteriön toimialalla laadittava ja toteutettava 
elinkeinokalatalouden kansallinen strategia-
suunnitelma sekä toimintaohjelma, joiden ta-
voitteena olisi muun muassa elinkeinokalata-
louden kannattavuuden ja kilpailukyvyn pa-
rantaminen kalavarojen kestävän käytön pe-
riaatteiden mukaisesti.  

Laissa ehdotetaan säädettäväksi ohjelman 
valmistelusta ja hyväksymisestä sekä siihen 
liittyvistä viranomaisten ja kalatalousryhmi-

en tehtävistä. Lisäksi laissa säädettäisiin oh-
jelman toteuttamiseen, seurantaan ja arvioin-
tiin liittyvien tehtävien hoitamisesta.  

Lähtökohtana elinkeinokalatalouden tukien 
myöntämiseen liittyvissä menettelyissä olisi 
valtionavustuslaki. Tietyistä elinkeinokalata-
louden tukijärjestelmän erityistarpeista joh-
tuen laissa säädettäisiin myös eräistä tuensaa-
jaan, tukikelpoisiin kustannuksiin ja tuen ha-
kemiseen liittyvistä täsmennyksistä. 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päi-
vänä tammikuuta 2007. Sitä sovellettaisiin 
toimintaohjelmaan, jonka toteuttaminen al-
kaa 1 päivänä tammikuuta 2007 tai sen jäl-
keen. 

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

 
 
1.  Johdanto 

Euroopan unionin neuvosto antoi heinä-
kuussa 2006 asetuksen (EY) N:o 1198/2006 
Euroopan kalatalousrahastosta. Toisin kuin 
kalatalouden ohjauksen rahasto KOR, Eu-
roopan kalatalousrahasto ei ole yhteisön ra-
kennerahasto. Ohjelmakaudella 2000—2006 
kalatalouden ohjauksen rahaston kansalliseen 
hallinnointiin on sovellettu rakennerahasto-
ohjelmien kansallisesta hallinnoinnista annet-
tua lakia (1353/1999). Euroopan kalatalous-
rahaston kansallisen hallinnoinnin järjestämi-
seksi on tarpeen antaa laki Euroopan kalata-
lousrahaston hallinnoinnista ja elinkeinokala-
taloudelle myönnettävistä tuista. Ehdotetussa 
laissa nimetään tietyt kalatalousrahaston toi-
mintaohjelman toteuttamiseen liittyvät viran-
omaiset, kuten edellä mainittu neuvoston ase-
tus velvoittaa. Lain tarkoituksena on varmis-
taa elinkeinokalatalouden kehittämiseen 
suunnattujen tukien asianmukainen hallinto 
ja toimeenpano. 
 
 
 
2.  Nykyti la  

2.1. Lainsäädäntö ja käytäntö 

Yhteisön lainsäädäntö 

Euroopan yhteisön alue- ja rakennepoli-
tiikkaa koskevat määräykset ovat perustamis-
sopimuksen 158—162 artiklassa. Rakenne-
rahastoja koskevat yleiset säännökset on an-
nettu rakennerahastoja koskevista yleisistä 
säännöksistä annetussa neuvoston asetukses-
sa (EY) N:o 1260/1999, jäljempänä yleisase-
tus, jonka nojalla on annettu kaksi komission 
asetusta. Yleisasetuksessa on säännökset 
yleisistä periaatteista, joita sovelletaan 
myönnettäessä tukea rakennerahastoista. Sii-
nä on määräykset ohjelmatyöstä ja rahoitus-

järjestelyistä. Komission asetus (EY) N:o 
438/2001 koskee neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1260/1999 soveltamista koskevia yksi-
tyiskohtaisia säännöksiä rakennerahastoista 
myönnettävän tuen hallinto- ja valvontajär-
jestelmistä. Tässä niin sanotussa hallintoase-
tuksessa annetaan tarkempia säännöksiä hal-
linto- ja valvontajärjestelmistä, menojen to-
dentamisesta ja toimien otantatarkastuksista. 
Komission asetus (EY) N:o 448/2001 koskee 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/1999 
soveltamista koskevia yksityiskohtaisia 
säännöksiä rakennerahastoista myönnettä-
vään tukeen liittyvän varainhoitoa koskevan 
oikaisumenettelyn osalta. Siinä säädetään jä-
senvaltion ja komission varainhoitoon liitty-
vien oikaisujen edellytyksistä ja menettelyis-
tä. Lisäksi tukikelpoisista kustannuksista 
säädetään komission asetuksessa (EY) 
448/2004. 

Kalatalouden ohjauksen rahoitusväline, jäl-
jempänä KOR, on yksi viidestä Euroopan yh-
teisön rakennerahastoista. Kalatalouden oh-
jauksen rahoitusvälineestä annetussa neuvos-
ton asetuksessa (EY) N:o 1263/1999 määri-
tellään alan rakenteellisten toimien erityinen 
tarkoitus ja KOR:n yleiset tavoitteet ja tehtä-
vät. Kyseisen asetuksen mukaan KOR:sta ra-
hoitetuilla toimenpiteillä on tarkoitus edistää 
kalavarojen ja niiden hyödyntämisen välistä 
pysyvää tasapainoa, vahvistaa alan tuotanto-
rakenteiden kilpailukykyä ja yritysten kehi-
tystä, parantaa kalastus- ja vesiviljelytuottei-
den saatavuutta ja edistää kalataloudellisesti 
tärkeiden alueiden kehitystä. Tarkemmat 
säännökset ovat neuvoston asetuksessa (EY) 
N:o 2792/1999 kalatalousalan rakenteellisia 
toimia koskevista yksityiskohtaisista sään-
nöistä ja edellytyksistä. Siinä on määritelty 
säännöt veden luonnonvarojen suojelemista 
ja kehittämistä, vesiviljelyä, kalasatamien ka-
lustoa, sisävesikalastusta sekä kalatalous- ja 
vesiviljelytuotteiden jalostamista, kaupan pi-
tämistä ja myynnin edistämistä varten tarkoi-
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tetun tuen myöntämisestä. Kyseinen asetus 
velvoittaa jäsenvaltiota tekemään ohjelma-
työtä yleisasetuksen määräyksiä ja erityisesti 
yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan lainsää-
dännön tavoitteita noudattaen.  

Rakennerahastoja koskevia yhteisön sään-
nöksiä käsitellään tarkemmin hallituksen esi-
tyksessä eduskunnalle alueiden kehittämis-
laiksi (HE 55/2002 vp s. 17—21). 
 
 
Kansallinen lainsäädäntö 

Ohjelmakaudella 2000—2006 on elinkei-
nokalatalouden rakenneohjelman hallinnoin-
nissa sovellettu rakennerahasto-ohjelmien 
kansallisesta hallinnoinnista annettua lakia 
(1353/1999), jäljempänä rakennerahastolaki, 
sekä asetusta rakennerahasto-ohjelmien kan-
sallisesta hallinnoinnista (1354/1999), jäl-
jempänä rakennerahastoasetus. 

Rakennerahastolaki tuli voimaan 1 päivänä 
tammikuuta 2000. Lain säätämisen keskeise-
nä tavoitteena oli selventää rakennerahasto-
toiminnassa mukana olevien viranomaisten 
suhteet ja toimivallan rajat ja täsmentää EU-
varojen myöntämistä, takaisinperintää ja val-
vontaa koskevia säännöksiä. Rakennerahas-
tolaissa on määräyksiä Euroopan yhteisön 
rakennerahastoista osarahoitettavien ohjelmi-
en toimeenpanosta, rakennerahastojen rahoi-
tuksesta, hallinnoinnista, valvonnasta ja tar-
kastuksista.  

Manner-Suomen elinkeinokalatalouden ra-
kenneohjelmaan ei ole sovellettu kaikkia ra-
kennerahastolain säännöksiä, koska kyseinen 
ohjelma ei ole laissa tarkoitettu horisontaali-
nen rakennerahasto-ohjelma. Näin ollen 
muun muassa maakunnan yhteistyöryhmää ja 
maakunnan yhteistyöasiakirjaa koskevia 
säännöksiä ei ole sovellettu Manner-Suomen 
elinkeinokalatalouden rakenneohjelmaan.  

Rakennerahastolain lisäksi elinkeinokalata-
louden tukia nykyisellä ohjelmakaudella 
myönnettäessä on sovellettu Euroopan yhtei-
sön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöön-
panosta annettua lakia (1139/1994), jossa 
säädetään muun muassa maa- ja metsätalo-
usministeriön oikeudesta pitää kalatalouden 
rahoitusta koskevaa rekisteriä ja rekisteritie-
tojen luovutuksesta sekä Euroopan yhteisön 
asetusten mukaisten tukien takaisinperinnäs-
tä. 

Lisäksi tukien myöntämisessä on sovellettu 
maa- ja metsätalousministeriön päätöstä 
(1576/1994) rakennepoliittisista kalatalous-
tuista. Edellä mainitussa päätöksessä on mää-
räyksiä toimivaltaisesta tuen myöntävästä vi-
ranomaisesta, tuen hakemisesta, tukipäätök-
sestä, tuen maksatuksesta, valvonnasta ja ta-
kaisin perinnästä. Maa- ja metsätalousminis-
teriö on ohjeistanut rakennerahastolain 8 §:n 
nojalla työvoima- ja elinkeinokeskuksia tuen 
myöntämiseen ja maksatukseen liittyvistä 
seikoista. 
 
 
 
 
2.2. Kansainvälinen kehitys sekä ulko-

maiden ja EU:n lainsäädäntö 

Ohjelmakaudella 2007—2013 elinkeinoka-
lataloutta tullaan rahoittamaan Euroopan ka-
latalousrahastosta, jäljempänä kalatalousra-
hasto, joka ei ole Euroopan yhteisön raken-
nerahasto. Kalatalousrahastoa koskee neu-
voston asetus (EY) N:o 1198/2006 Euroopan 
kalatalousrahastosta, jäljempänä kalatalous-
rahastoasetus. Asetus annettiin 27 päivänä 
heinäkuuta 2006 ja se tuli voimaan 4 päivänä 
syyskuuta 2006. Asetuksen edellyttämät kan-
salliset täytäntöönpanotoimet ovat kaikissa 
yhteisön jäsenvaltioissa kesken, eikä vertai-
lua eri maissa toteutettujen hallinnointimalli-
en kesken voida esittää. 

Kalatalousrahastoasetus sisältää säännökset 
tuen myöntämisestä kalatalousalalle, rahoi-
tuskehyksistä, strategisesta lähestymistavasta 
sekä toimintaohjelmasta ja sen hallinnoinnis-
ta, seurannasta ja valvonnasta. Kalatalousra-
hastoasetuksen VII osastossa on määräykset 
toimintaohjelman hallinnoinnista, seurannas-
ta ja valvonnasta. Kalatalousrahastoasetuksen 
57 artikla velvoittaa jäsenvaltiot perustamaan 
asetuksessa määritellyt kriteerit täyttävän 
toimintaohjelman hallinto- ja valvontajärjes-
telmän. Artikla 58 velvoittaa jäsenvaltion 
nimeämään toimintaohjelmalle hallintoviran-
omaisen, todentamisviranomaisen ja tarkas-
tusviranomaisen. Asetus mahdollistaa sen, et-
tä kaikki edellä mainitut viranomaiset voivat 
olla saman toimielimen osia, kunhan tehtävi-
en erottamista koskevaa periaatetta noudate-
taan toimielimen sisällä.  Viranomaisten teh-
tävistä säädetään 59—61 artikloissa. 
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Kalatalousrahastoasetuksen 62 artiklan 
mukaisesti seurannalla tarkoitetaan toiminta-
ohjelman moitteettoman täytäntöönpanon 
tarkastelua. Seurannasta ovat vastuussa ensi-
sijaisesti seurantakomitea ja hallintoviran-
omainen, joiden on varmistettava toimintaoh-
jelman täytäntöönpanon laatu. Käytännössä 
seurantaa suoritetaan toimintaohjelmassa 
määriteltyjen indikaattoreiden perusteella. 

Kalatalousrahastoasetuksessa säädetään 
viidestä eri toimintalinjasta, joiden sisältä-
miin eri tarkoituksiin voidaan myöntää tukea 
kalatalousrahastosta. Ensimmäiseen toimin-
talinjaan sisältyvät toimenpiteet yhteisön ka-
lastuslaivaston mukauttamiseksi eli käytän-
nössä tuet merikalastukseen. Näitä toimenpi-
teitä ovat erityisesti tuet turvallisuus- ja laa-
tuinvestointeihin sekä kertaluontoiseen moot-
torinvaihtamiseen. Sen sijaan tuet alusten ra-
kentamiseen eivät ole sallittuja. Toiseen toi-
mintalinjaan sisältyvät tuet vesiviljelyn, ka-
lanjalostuksen ja kalan tukkukaupan yritysten 
tärkeimpiin investointeihin, kuten esimerkik-
si tuotantotiloihin ja -laitteisiin. Toimintalin-
jasta kaksi voidaan tukea lisäksi sisävesika-
lastuksen tiloja ja laitteita, mutta kalas-
tusaluksiin liittyviä investointeja tuetaan 
pääosin samojen periaatteiden mukaan kuin 
merialueella.  

Kolmannen toimintalinjan mukaan voidaan 
myöntää tukia yhteistä etua koskeviin toi-
menpiteisiin. Käytännössä tällaisia toimenpi-
teitä voivat olla esimerkiksi kalasatamiin teh-
tävät investoinnit, erilaiset menekinedistä-
miskampanjat ja kokeiluhankkeet. Merkittä-
vin ero ohjelmakauteen 2000—2006 verrat-
tuna on kalatalousryhmiä koskeva neljäs toi-
mintalinja, jonka puitteissa erillisellä valin-
tamenettelyllä valittavat kalatalousryhmät 
voivat kehittää omien alueidensa elinkeino-
kalataloutta monipuolisesti niiden erityispiir-
teet huomioiden. Tämän toimintalinjan toi-
menpidevalikoima on laaja mahdollistaen 
muun muassa kalastusmatkailun tukemisen. 
Viides toimintalinja koskee lähinnä hallinnon 
kehittämiseen liittyvää teknistä apua.  Koko-
naisuutena kalatalousrahasto mahdollistaa 
siis tuen myöntämisen yritys- ja infrastruk-
tuuri-investointeihin sekä elinkeinokalata-
louden toimintaedellytysten parantamiseen 
tähtääviin kehittämishankkeisiin. 
 
 

2.3.  Nykytilan arviointi 

Ohjelmakautta 2000—2006 on hallinnoitu 
Suomessa soveltaen lakia rakennerahastojen 
kansallisesta hallinnoinnista. Kalatalouden 
tukeminen on linkittynyt useaan ohjelmaan: 
Suomen elinkeinokalatalouden rakenneoh-
jelmaan ja sitä koskevaan täydennysosaan 
sekä Pohjois- ja Itä-Suomen tavoite 1- oh-
jelmiin. Lisäksi Ahvenanmaalla on ollut eril-
linen osionsa Suomen elinkeinokalatalouden 
rakenneohjelmassa. Ohjelman julkinen rahoi-
tusosuus on yhteensä noin 90 miljoonaa eu-
roa. Kaikki ohjelmavarat saadaan käytettyä 
elinkeinon edistämiseen. Komissio on tarkas-
tanut Suomen elinkeinokalatalouden raken-
neohjelman hallinto- ja valvontajärjestelmän 
vuonna 2002, eikä sillä ollut huomautettavaa 
järjestelmän toiminnasta.  

Käytännössä tukien myöntäminen on suju-
nut ongelmitta. Maa- ja metsätalousministe-
riö on ohjeistanut työvoima- ja elinkeinokes-
kuksia tuen myöntämiseen, maksamiseen ja 
takaisinperintöihin liittyvistä seikoista. Osal-
la ohjeista on ollut vaikutuksia myös tuen 
hakijoiden ja saajien oikeuksiin. Säätelyä 
ministeriön ohjeilla ei ole pidetty asianmu-
kaisena ratkaisuna kansalaisten oikeusturvan 
sekä perustuslain 80 §:n kannalta. Tämän 
vuoksi olisi tarpeen säätää tuensaajien oike-
uksiin ja velvollisuuksin kohdistuvista sei-
koista lailla.  
 
 
 
3.  Esityksen tavoitteet  ja  keskeiset  

ehdotukset  

Lain tavoitteena on varmistaa, että Euroo-
pan kalatalousrahastoon perustuvaa elinkei-
nokalatalouden tukijärjestelmää hallinnoi-
daan ja toimeenpannaan asianmukaisesti. 
Laissa säädettäisiin siitä, miten kalatalousra-
haston tukien hallinnointi järjestetään, ja 
täsmennettäisiin tukikelpoisuussääntöjä 
muun muassa yleiskustannusten osalta siten 
kuin yhteisön lainsäädäntö sitä edellyttää. 
Laissa säädettäisiin maa- ja metsätalousmi-
nisteriön toimimisesta toimintaohjelman hal-
linto-, todentamis- ja tarkastusviranomaisena. 
Yhteisön lainsäädännön edellyttämä tehtävi-
en eriyttäminen toteutettaisiin ministeriössä 
alemmanasteisilla säädöksillä. Tarkoituksena 
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on, että hallintoviranomaisen tehtäviä hoitaisi 
kala- ja riistaosasto, todentamisviranomaisen 
tehtäviä ministeriön talousyksikkö ja tarkas-
tusviranomaisen tehtävät hoidettaisiin sisäi-
sen tarkastuksen yksikössä. 

Keskeisiä ehdotuksia olisivat edellä mainit-
tujen viranomaisten nimeämistä koskevien 
säännösten lisäksi toimintaohjelman toi-
meenpanoon osallistuvien tahojen eli maa- ja 
metsätalousministeriön, työvoima- ja elin-
keinokeskusten ja kalatalousryhmien tehtävi-
en määrittelyä koskevat säännökset. Kalata-
lousrahastoasetukseen on otettu uutena toi-
mintalinjana kalastusalueiden kestävä kehi-
tys. Kyseiseen toimintalinjaan kuuluvien ra-
hoitettavien toimien valintaan osallistuisivat 
kalatalousryhmät, joiden valinnasta maa- ja 
metsätalousministeriö päättäisi. 

Lakiehdotuksen viidenteen lukuun on koot-
tu tukien hakemiseen ja myöntämiseen liitty-
viä erityissäännöksiä, joilla on tarkoitus pää-
osin täydentää valtionavustuslain määräyk-
siä. Keskeisenä kansallisena linjauksena olisi 
korkeampi investointituki niille hakijoille, 
jotka toimittavat tuen myöntäjälle toimintan-
sa kehittämissuunnitelman. Laissa säädettäi-
siin myös tukien seurantajärjestelmää varten 
perustettavasta elinkeinokalatalouden raken-
netukirekisteristä.  
 
 
4.  Esityksen vaikutukset  

Esityksellä ei ole suoria taloudellisia vaiku-
tuksia. Lailla säädetään kansallisella tasolla 
Suomen elinkeinokalatalouden kehittämisen 
kannalta keskeisten tukien myöntämisestä ja 
osittain myöntämiseen liittyvistä menettelyis-
tä. Toimintaohjelman julkinen rahoitus vuo-
sina 2007—2013 on Manner-Suomen osalta 
noin 85 miljoonaa euroa, josta EU-
rahoituksen osuus on noin 36 miljoonaa eu-
roa. Valtion vuoden 2007 talousarvioesityk-
sessä on momentille 30.40.62 Elinkeinokala-
talouden markkinoinnin ja rakennepolitiikan 
edistäminen budjetoitu yhteensä 12,5 miljoo-
naa euroa kansallisena ja EU-osuutena. Yksi-
tyistä rahoitusosuutta arvioidaan käytettävän 
ohjelmakaudella 2007—2013 noin 70 mil-
joonaa euroa. 

Esityksellä on vaikutuksia elinkeinokalata-
louden yritysten toimintaympäristöön, yrittä-
jyyden edellytyksiin sekä yritysten toimin-

taan. Esitykseen sisältyvillä tuilla edistettäi-
siin yritysten aineellisia ja aineettomia inves-
tointeja sekä parannettaisiin kalatalousalan 
kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä. Esi-
tyksen mukaiset tuet kohdistuvat pääasiassa 
mikroyrityksiin sekä pieniin ja keskisuuriin 
yrityksiin. Esitykseen sisältyvät toimenpiteet 
eivät kohdistu suuriin yrityksiin, joiden hen-
kilötyövuosimäärä ylittää 750 työntekijää tai 
joiden liikevaihto on yli 200 miljoonaa eu-
roa. Kyseinen rajoitus perustuu suoraan kala-
talousrahastoasetukseen. Kalatalousrahastos-
ta tukea myönnetään koko Suomen alueelle 
yhtenäisillä tukitasoilla.  

Esityksen ei arvioida muuttavan nykyistä 
KOR-tukien hallinnoinnissa noudatettua jär-
jestelmää merkittävästi. Kalataloushallinnon 
viranomaisten työmäärän arvioidaan pysyvän 
nykyisellä tasolla. Koska Euroopan kalatalo-
usrahasto ei ole enää yhteisön rakennerahas-
to, ei sitä jatkossa koske rakennerahastoista 
annettu kansallinen lainsäädäntö. Erona ny-
kyiseen ohjelmakauteen on myös se, että ka-
latalousrahaston nojalla laaditaan vain yksi, 
koko maata koskeva ohjelmakirja. Ohjelma-
työtä on myös kalatalousrahastoasetuksessa 
yksinkertaistettu, joten viranomaisten työ-
määrän ei arvioida merkittävästi lisääntyvän. 
Käytännössä viranomaisten toiminnan pai-
nopistettä pyritään siirtämään nykyistä 
enemmän yritystoiminnan pitkäjänteiseen 
kehittämiseen ja yrityspalveluun. Tätä muu-
tosta edellyttävät myös uudet, edellä mainitut 
yrittäjien ja yritysten kehittämissuunnitelmat.  

Ehdotuksella ei arvioida olevan suoria ym-
päristövaikutuksia, sillä se koskee kalatalous-
rahaston rahoituksen hallinnointia ja tuen ha-
kemiseen ja myöntämiseen liittyviä menette-
lyitä. Esityksellä arvioidaan kuitenkin olevan 
välillisiä ympäristövaikutuksia. Elinkeinoka-
latalouden tukien tarkemmat arviointiperus-
teet ja painotukset määriteltäisiin toimintaoh-
jelmassa, jonka keskeisiä tavoitteita tullee 
olemaan tuetun elinkeinotoiminnan myön-
teisten ympäristövaikutusten (muun muassa 
kalan terveysvaikutukset, elinkeinokalata-
louden työllistävä vaikutus ja ravinteiden 
poisto vesistöistä kalastamalla) edistäminen 
ja kielteisten ympäristövaikutusten (lähinnä 
päästöt vesistöihin) minimoiminen.  

Esityksellä on välillisiä yhteiskunnallisia 
vaikutuksia pääasiassa toimintaohjelman ja 
sen toimeenpanon kautta. Toimintaohjelman 
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yhtenä tavoitteena tullee olemaan ohjelmava-
rojen käyttäminen niin, että elinkeinokalata-
louden myönteiset yhteiskunnalliset vaiku-
tukset (työllistävyys, elinkeinotoiminnan ke-
hittäminen, luonnonvarojen kestävä hyödyn-
täminen, elintarvikkeiden tuotanto) olisivat 
mahdollisimman suuret. Vastaavasti elinkei-
nokalatalouden kielteiset yhteiskunnalliset 
vaikutukset (esimerkiksi ympäristöön) pyrit-
täisiin minimoimaan. 

 
 
 

5.  Asian valmistelu 

Esitys on valmisteltu maa- ja metsätalous-
ministeriössä. Esityksestä on pyydetty lau-
sunnot kauppa- ja teollisuusministeriöltä, 
valtiovarainministeriöltä, työministeriöltä, si-
säministeriöltä, oikeusministeriöltä, ympäris-
töministeriöltä, Ahvenanmaan maakunnan 
hallitukselta, Uudenmaan, Varsinais-
Suomen, Kaakkois-Suomen, Pohjanmaan, 
Kainuun, Lapin, Hämeen, Etelä-Savon, Poh-
jois-Savon, Keski-Suomen ja Pohjois-
Karjalan työvoima- ja elinkeinokeskuksen 
kalatalousyksiköiltä, Suomen Ammattikalas-
tajaliitto ry:ltä, Suomen Sisävesiammattika-
lastajat ry:ltä, Suomen Kalankasvattajaliitto 
ry:ltä, Kalatalouden Keskusliitto ry:ltä, Suo-
men Kalakauppiasliitto ry:ltä, Elintarvikete-
ollisuusliitto ry:ltä, Pro Kala ry:ltä sekä Riis-
ta- ja kalatalouden tutkimuslaitokselta. 

Lausuntoja annettiin yhteensä 27 kappalet-
ta. Lausunnoissa kiinnitettiin huomiota muun 
muassa esityksessä olleeseen vaatimukseen 
kaikkien tukikelpoisten hankintojen kilpailut-
tamisvelvollisuudesta julkisista hankinnoista 
annetun lain mukaisesti. Vaatimusta pidettiin 
turhaa byrokratiaa lisäävänä ja tarpeettomana 
yksityistä rahoitusta sisältävien investointien 
osalta, joissa hakijan oman edun mukaista on 
tehdä hankinta mahdollisimman edullisesti. 
Myös esityksessä lausuntokierrosvaiheessa 
olleen, ammattikalastajiin liittyvän vaatimuk-
sen 8 500 euron kalastustuloista arvioitiin 
olevan vaikeasti todennettavissa. Osassa lau-
suntoja euromääräistä rajaa pidettiin liian 
korkeana. Pääsääntöisesti lausunnoissa kui-
tenkin kannatettiin vaatimusta siitä, että tuet 
kohdennettaisiin ammattimaisesti toimiville 
tahoille ja ehdotettiin euromääräisen rajan 

korvaamista arvonlisäverovelvollisuudella. 
Tuen hakemisen yhteydessä laadittavasta, 
vapaaehtoisesta, yrityksen kehittämissuunni-
telmasta annettiin pääsääntöisesti puoltavia 
lausuntoja. Osassa lausunnoista kehittämis-
suunnitelma olisi haluttu kytkeä ainoastaan 
suurehkoihin hankkeisiin tai investointeihin. 
Hallituksen esitystä on tarpeellisilta osin 
muutettu lausunnoista saatujen näkemysten 
mukaiseksi.  
 
 
 
6.   Ri ippuvuus muista es i tyksis tä  

Sisäasianministeriössä on valmisteltu halli-
tuksen esitystä rakennerahastolaiksi, jossa 
säädettäisiin rakennerahasto-ohjelmien kan-
sallisesta hallinnoinnista. Lailla kumottaisiin 
voimassa oleva laki rakennerahastojen kan-
sallisesta hallinnoinnista (1353/1999), jota 
sovelletaan myös kalatalouden ohjauksen ra-
hoitusvälineen hallinnointiin. Lakiin on tar-
koitus ottaa muun muassa säännös rakenne-
rahastoneuvottelukunnasta, jonka tehtävänä 
olisi yhteisön eri rahastojen yhteensovitus 
keskushallintotasolla. Maa- ja metsätalous-
ministeriössä on valmisteltu myös esitys 
laiksi maaseudun kehittämiseen myönnettä-
vistä tuista. Kauppa- ja teollisuusministeriös-
sä on valmisteltu yritystoiminnan kehittämi-
seen myönnettäviä valtionavustuksia koskeva 
lakiesitys, jonka mukaan kalatalousala olisi 
kokonaan suljettu pois lain soveltamisalasta. 
Kyseiset esitykset liittyvät vain välillisesti 
tähän esitykseen, eikä niiden tulisi vaikuttaa 
tämän esityksen voimaantuloon.  

Esitys liittyy valtion vuoden 2007 talousar-
vioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi 
sen yhteydessä. 

Euroopan kalatalousrahastoon liittyvä yh-
teisön lainsäädäntö tulee täydentymään vuo-
den 2006 loppupuolella. Komissio tulee an-
tamaan kalatalousrahastoasetuksen toimeen-
panoa koskevan asetuksen, joka sisältäisi tar-
kentavia määräyksiä toimintaohjelman hal-
linnoinnista, seurannasta, valvonnasta, sisäl-
tövaatimuksista, tiedottamisesta ja arvioin-
neista. Lisäksi asetuksessa tultaisiin anta-
maan yksityiskohtaisia määräyksiä toiminta-
linjojen sisällöistä eli käytännössä tukikel-
poisista toimista.  
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

 
 
1.  Lakiehdotusten perustelut  

1 luku. Yleiset säännökset 

1 §. Lain tarkoitus. Lailla pyritään järjes-
tämään Euroopan kalatalousrahastosta anne-
tun neuvoston asetuksen (EY) N:o 
1198/2006, jäljempänä kalatalousrahastoase-
tus, mukaisen toimintaohjelman ja tukien 
asianmukainen hallinto ja toimeenpano. Lain 
tehtävänä on lähinnä antaa kalatalousasetuk-
sen edellyttämien viranomaistehtävien hoi-
tamiseksi tarvittavat säännökset.  

2 §. Soveltamisala. Ehdotettua lakia sovel-
lettaisiin elinkeinokalatalouden kansallisen 
strategiasuunnitelman ja toimintaohjelman 
laatimiseen, arvioimiseen, toimeenpanoon, 
hallinnointiin, valvontaan ja seurantaan. Lain 
soveltamisalaan kuuluva toimintaohjelma 
kattaisi koko elinkeinokalataloussektorin lu-
kuun ottamatta kalan vähittäiskauppaa. Kala-
talousala on määritelty kalatalousrahastoase-
tuksen 3 artiklan a kohdassa tarkoittamaan 
talouden alaa, joka sisältää kaiken kalatalous- 
ja vesiviljelytuotteiden tuotantoon, jalostuk-
seen ja kaupan pitämiseen kuuluvan toimin-
nan. Ohjelman laatimisen ja hyväksymisen 
sekä varojen hallinnoinnin lisäksi lakia olisi 
tarkoitus soveltaa ohjelman täytäntöön-
panoon tukia haettaessa, myönnettäessä ja 
maksettaessa. Ohjelman hallinnoinnilla tar-
koitetaan kaikkien toimintaohjelman toi-
meenpanon suunnittelu-, ylläpito-, ohjaus- ja 
raportointitehtävien sekä ohjelman arviointi-, 
seuranta- ja toimeenpanotehtävien hoitamis-
ta, joita ohjelman toteuttaminen tehokkaasti 
ja säädösten mukaisesti edellyttää.  

Toimintaohjelman maantieteellinen sovel-
tamisala kattaisi koko Suomen eli myös Ah-
venanmaan maakunnan. Toimintaohjelmaan 
tultaisiin ottamaan erillinen Ahvenanmaan 
maakuntaa koskeva, Ahvenanmaan maakun-
nan hallituksen toimesta laadittava osio. Ah-

venanmaan maakunta olisi edustettuna myös 
toimintaohjelman seurantakomiteassa. Ahve-
nanmaan maakuntaa koskevien osioiden hal-
linnoinnista ja toimeenpanosta vastaisi Ah-
venanmaan maakunta Ahvenanmaan itsehal-
lintolain (1144/1991) nojalla antaman lain-
säädäntönsä mukaisesti. 

Ehdotetun toisen momentin mukaisesti tu-
kien myöntämiseen sovellettaisiin lähtökoh-
taisesti valtionavustuslakia (688/2001). Viit-
taussäännös on otettu ehdotukseen selkeyden 
vuoksi, vaikka sinänsä soveltamisvelvoite 
seuraa suoraan valtionavustuslain 2 §:stä. 
Valtionavustuslain soveltamiselle elinkeino-
kalatalouden tukijärjestelmän yhteydessä on 
useita perusteita. Valtionavustuslakia säädet-
täessä on yleisellä tasolla otettu huomioon 
elinkeinotoiminnan erityispiirteet. Valtion-
avustuslain sisältö on erittäin kattava käsittä-
en tarpeelliset määräykset tuen hakemisesta, 
myöntämisestä, maksamisesta, valvonnasta, 
tuen palauttamisesta ja takaisinperinnästä. 
Päällekkäisiä tai poikkeavia säännöksiä tulisi 
ottaa erityislainsäädäntöön vain erityisen tär-
keästä ja tukijärjestelmän erityspiirteiden 
vuoksi perustellusta syystä. Ehdotetun lain 
viidenteen lukuun on koottu eräitä tuen ha-
kemiseen, myöntämiseen ja tukikelpoisuu-
teen liittyviä, valtionavustuslakia täsmentäviä 
määräyksiä.  

3 §. Suhde Euroopan yhteisön lainsäädän-
töön. Lakia sovellettaisiin kansallisen strate-
giasuunnitelman ja toimintaohjelman laati-
miseen, arvioimiseen, toimeenpanoon, hal-
linnointiin, valvontaan ja seurantaan siltä 
osin kuin yhteisön lainsäädännöstä ei muuta 
johdu. Kalatalousrahastoasetuksessa sääde-
tään ohjelmatyöstä sekä ohjelman hallinnoin-
tiin liittyvistä tehtävistä. Lisäksi Euroopan 
komissio tulee antamaan kalatalousrahaston 
yleiset säännöt sekä toimintaohjelmaa ja sen 
toimenpiteitä, tiedonvälitystä, hallinnointia, 
seurantaa, valvontaa, väärinkäytöksiä ja tie-
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donsiirtoa koskevat tarkemmat toimeenpano-
säännöt sisältävän toimeenpanoasetuksen 
vuoden 2006 aikana.  

4 §. Määritelmät. Lain 4 §:ssä säädettäisiin 
määritelmistä. Pykälän 1 kohdan mukaan toi-
mintaohjelmalla tarkoitetaan EY:n ja kansal-
lisista varoista rahoitettavaa, elinkeinokalata-
louden kehittämisohjelmaa, josta säädetään 
kalatalousrahastoasetuksen 17—20 artiklois-
sa. Pykälän 2 kohdassa säädettäisiin kalata-
lousryhmillä tarkoitettavan paikallisista elin-
keinokalatalouden kehittämiseen osallistuvis-
ta tahoista koostuvaa, rajatulla maantieteelli-
sellä alueella toimivaa yhteisöä, joka toteut-
taa kalatalousrahastoasetuksen 44 artiklan 
mukaisia toimia. Kalatalousrahastoasetuksen 
3 artiklan e kohdan mukaan kyseisen alueen 
tulee sijaita meren tai järven rannalla tai joen 
suistossa ja kalatalousalan tulee olla alueella 
merkittävä työllistäjä. 
 
 
2 luku. Kansallinen strategiasuunnitelma 

ja toimintaohjelma 

5 §. Kansallinen strategiasuunnitelma. 
Kansallisesta elinkeinokalatalouden strate-
giasuunnitelmasta säädetään kalatalousrahas-
toasetuksen 15 artiklassa. Kyseisen artiklan 
mukaan kansallinen strategiasuunnitelma on 
laadittava kalatalousalan sidosryhmien kans-
sa yhteistyössä ja sen on sisällettävä lyhyt 
kuvaus kaikista yhteisen kalastuspolitiikan 
näkökohdista, painopisteet, tavoitteet, arvio 
tarvittavista julkisista varoista. Jäsenvaltio ja 
komissio keskustelevat kansallisesta strate-
giasuunnitelmasta, mutta komissio ei päätä 
suunnitelman hyväksymisestä. 

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin kansal-
lisen strategiasuunnitelman laatimisesta. 
Maa- ja metsätalousministeriö vastaisi suun-
nitelman laatimisesta, toteuttamisesta ja seu-
rannasta ja siihen sisältyvien tavoitteiden yh-
teensovittamisesta yhteisen kalastuspolitiikan 
tavoitteiden sekä yhteisön muiden politiikko-
jen kanssa. Kansallisen strategiasuunnitel-
man toteuttaminen tapahtuu toimintaohjel-
man kautta. Kokonaisvastuu suunnitelman 
toteuttamisesta ja seurannasta kuuluisi maa- 
ja metsätalousministeriölle. Komissio kes-
kustelee jäsenvaltion kanssa vuoden 2011 
loppuun mennessä strategiasuunnitelman täy-
täntöönpanon sisällöstä ja edistymisestä. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin kansal-
lisen strategiasuunnitelman hyväksymisestä. 
Kansallinen strategiasuunnitelma on merkit-
tävä elinkeinokalatalouden kehittämisen 
suunnittelun ja ohjauksen väline. Tämän 
vuoksi ehdotetaan säädettäväksi, että valtio-
neuvosto hyväksyisi suunnitelman ennen sen 
toimittamista komissiolle. 

6 §. Toimintaohjelma. Pykälässä säädettäi-
siin toimintaohjelmaa koskevan ehdotuksen 
laatimisesta, muuttamisesta ja hyväksymises-
tä. Vastuu toimintaohjelman valmistelusta 
kuuluisi maa- ja metsätalousministeriölle. 
Valmistelussa noudatetaan lisäksi kalatalous-
rahastoasetuksen ja sen nojalla annettavan 
komission toimeenpanoasetuksen yksityis-
kohtaisia säännöksiä ohjelman laatimisen ai-
kataulusta, ohjelman sisällöstä, muuttamises-
ta ja hyväksymisestä. Kalatalousrahastoase-
tuksen 17 artiklan 3 kohdan mukaan toimin-
taohjelma on laadittava sen jälkeen, kun on 
kuultu kalatalousalan alueellisia ja paikallisia 
sekä talouselämää ja työmarkkinaosapuolia 
edustavia kumppaneita ja muita toimielimiä. 
Ehdotus toimintaohjelmaksi laadittaisiin kan-
sallisen strategiasuunnitelman perusteella. 
Maa- ja metsätalousministeriö vastaisi toi-
mintaohjelmaehdotuksen yhteensovittamises-
ta EY:n muiden rahoitusvälineiden ja ohjel-
mien kanssa. Näitä ovat erityisesti EY:n ra-
kennerahastot, Euroopan maaseudun kehit-
tämisen maatalousrahasto ja Euroopan maa-
talouden tukirahasto. Yhteensovittamisen 
tarkoituksena on varmistaa, ettei päällekkäis-
tä rahoitusta myönnetä samanlaisiin toimen-
piteisiin useista rahoituslähteistä, ja että eri 
ohjelmista tuettavat toimenpiteet täydentäisi-
vät toisiaan.   

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin ohjel-
man hyväksymisestä. Toimintaohjelmaa kos-
kevan ehdotuksen hyväksyisi valtioneuvosto 
ennen ehdotuksen toimittamista komissiolle. 
Kalatalousrahastoasetuksen 17 artiklan mu-
kaan ehdotus toimitetaan hyvissä ajoin ko-
missiolle, joka arvioi edistääkö ehdotus kala-
talousrahaston tavoitteita, tiettyjä suuntaa-
antavia periaatteita ja kansallisen strategian 
keskeisen osan toteutumista. Arvioinnissa 
komissio käyttää apunaan ehdotuksesta teh-
tyä ennakkoarviointia. Komissiolla on kaksi 
kuukautta aikaa tehdä arvionsa ja pyytää tar-
vittavia lisätietoja. Komissio voi pyytää jä-
senvaltiota tarvittaessa muuttamaan ehdotus-
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ta toimintaohjelmasta. Komission on käsitel-
tävä muutettu ehdotus viimeistään neljän 
kuukauden kuluttua siitä, kun se on toimitet-
tu sille. Tämä tarkoittaa sitä, että toimintaoh-
jelman hyväksyminen komissiossa voi kestää 
pisimmillään yli puoli vuotta.  

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin toimin-
taohjelman muuttamisen hyväksymisestä. 
Kalatalousrahastoasetuksen 18 artiklan 2 
kohdan mukaan toimintaohjelmaa voidaan 
tarkastella uudestaan, jos sen täytäntöön-
panossa on ilmennyt vaikeuksia tai on tapah-
tunut merkittäviä strategisia muutoksia. Ka-
latalousrahastoasetuksen 65 artiklan g ja h 
kohdat edellyttävät, että toimintaohjelman 
muutosehdotus käsitellään ja hyväksytään 
seurantakomiteassa. Kansallisesti muutoseh-
dotuksen hyväksyisi ehdotetun 3 momentin 
mukaisesti valtioneuvosto. Lopullisen hyväk-
synnän tekee komissio. Merkitykseltään vä-
häisestä eli lähinnä teknisluonteisesta muu-
toksesta päättäisi kuitenkin hallintoviran-
omainen. Toimintaohjelman toimenpiteiden 
rahoitukseen sekä periaatteellisiin linjauksiin 
liittyvät muutokset käsittelisi aina valtioneu-
vosto. 
 
3 luku. Toimintaohjelman hallinnointi 

7 §. Hallintoviranomainen. Pykälässä sää-
dettäisiin maa- ja metsätalousministeriön toi-
mimisesta kalatalousrahastoasetuksen 58 ar-
tiklassa tarkoitettuna hallintoviranomaisena. 
Hallintoviranomaisen vastuulla olisi hoitaa 
ne tehtävät, joista säädetään Euroopan yhtei-
sön lainsäädännössä. Kalatalousrahastoase-
tuksen 59 artiklassa on säädetty hallintovi-
ranomaisen tehtävistä. Hallintoviranomaisen 
tehtävänä olisi vastata toimintaohjelman hal-
linnoinnista ja täytäntöönpanosta moitteet-
toman varainhoidon periaatetta noudattaen. 
Hallintoviranomainen huolehtisi siitä, että 
rahoitettavien toimet valitaan toimintaohjel-
man ja yhteisön säännösten mukaisesti, seu-
rantaa varten luodaan ja ylläpidetään tietojär-
jestelmää, arvioinnit suoritetaan, täytäntöön-
panoa koskevat vuosikertomukset laaditaan 
ja toimitetaan komissiolle ja että tuen haki-
joita ja ohjelman täytäntöönpanosta vastaavia 
viranomaisia ohjataan riittävästi. Hallintovi-
ranomainen on myös vastuussa seurantako-
mitean työn ohjaamisesta sekä ohjelmasta 
tiedottamisesta. 

8 §. Todentamisviranomainen. Pykälässä 
nimettäisiin maa- ja metsätalousministeriö 
toimimaan toimintaohjelman todentamisvi-
ranomaisena. Kalatalousrahastoasetuksen 60 
artiklan mukaan todentamisviranomaisen 
tehtävänä on laatia ja todentaa komissiolle 
lähetettävät menoilmoitukset ja maksupyyn-
nöt. Kalatalousrahastoasetuksen mukaan to-
dentamisella tarkoitetaan sen varmentamista, 
että menoilmoitus on todenmukainen ja pe-
rustuu asianmukaisiin asiakirjoihin ja luotet-
tavaan kirjanpitojärjestelmään. Todentamis-
viranomaisen on myös pystyttävä todenta-
maan, että ilmoitettu meno on yhteisön ja 
kansallisten säännösten mukainen ja otettava 
huomioon kaikki tarkastusviranomaisen tar-
kastusten tulokset. 

9 §. Tarkastusviranomainen. Pykälässä 
säädettäisiin maa- ja metsätalousministeriön 
toimimisesta kalatalousrahastoasetuksen 58 
ja 61 artikloissa tarkoitettuna tarkastusviran-
omaisena. Tarkastusviranomaisen tehtävänä 
olisi vastata hallinto- ja valvontajärjestelmän 
tehokkaan toiminnan tarkastamisesta. Kalata-
lousrahastoasetuksen 61 artiklan 1 kohdan 
mukaan tarkastusviranomaisen on varmistet-
tava, että toimintaohjelman hallinto- ja val-
vontajärjestelmän tehokkaan toiminnan tar-
kastamiseksi tehdään tarkastuksia. Sen on 
myös varmistettava, että ilmoitettujen meno-
jen perusteena olevia toimia tarkastetaan tar-
koituksenmukaisten otosten pohjalta. 

Kalatalousrahastoasetuksen 61 artiklan 3 
kohdan mukaan on mahdollista, että edellä 
mainitut tarkastukset suorittaa joku muu toi-
mielin kuin tarkastusviranomainen. Tarkas-
tusviranomaisen on tällöin huolehdittava sii-
tä, että tämän elimen toiminta on tarpeeksi 
riippumatonta. Asetuksen 61 artiklan b koh-
dan tarkastukset, joiden suorittamisen var-
mistaminen kuuluu tarkastusviranomaiselle, 
tulee hoitamaan Maaseutuvirasto, jonka teh-
täväksi kyseiset tarkastukset on säädetty 
Maaseutuvirastosta annetun lain (666/2006) 
2 §:n 10 kohdassa. Järjestely on perusteltu 
tehtävien erottamista koskevan periaatteen ja 
riippumattomuuden turvaamiseksi. Näissä 
tarkastuksissa on kyse lähinnä tuensaajaan 
kohdistuvista, tiettyyn otantaan perustuvista 
tarkastuksista, joita nykyisin hoitaa 1.5.2007 
Maaseutuvirastoon siirtyvä maa- ja metsäta-
lousministeriön maatalousosaston toimeen-
panolinjan valvontayksikkö. Maaseutuviras-
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ton tarkastustoimivallasta ehdotetaan säädet-
täväksi esityksen 21 §:ssä.  

Tarkastusviranomaisen tehtäviin kalatalo-
usrahastoasetuksen mukaan kuuluu komissi-
on hyväksyttäväksi lähetettävän tarkastus-
strategian sekä komissiolle toimitettavien 
vuotuisten tarkastuskertomusten laatiminen. 
Lisäksi tarkastusviranomainen antaa lausun-
non hallinto- ja valvontajärjestelmien toimi-
vuudesta ja laatii arvioinnin lopullisen me-
noilmoituksen ja tarkastuksen pätevyydestä 
ohjelmakauden loputtua.  

10 §. Seurantakomitea. Pykälässä säädet-
täisiin kalatalousrahastoasetuksen 63 artik-
lassa tarkoitetun seurantakomitean perusta-
misesta, kokoonpanosta, tehtävistä, toimi-
kaudesta, työjärjestyksestä sekä toiminnassa 
noudatettavasta lainsäädännöstä ja seuranta-
komitean jäsenten virkavastuusta. Pykälän 1 
momentin mukaan seurantakomitean asettaisi 
valtioneuvosto, jonka tulisi ottaa huomioon 
kalatalousrahastoasetuksen 63 ja 64 artikloi-
den määräykset kokoonpanosta. Asetuksen 
mukaan seurantakomitea on asetettava kol-
men kuukauden kuluttua toimintaohjelman 
hyväksymisestä. Ennen seurantakomitean 
asettamista tulee kuulla 8 artiklan mukaisia 
kumppaneita eli alan sidosryhmiä. Kump-
panuusvaatimus tulee huomioida myös seu-
rantakomitean kokoonpanossa. Kalatalousra-
hastoasetuksen 64 artiklan mukaan seuranta-
komitean puheenjohtajana toimii jäsenvaltion 
tai hallintoviranomaisen edustaja ja komissio 
osallistuu seurantakomiteaan oma-
aloitteisesti neuvonantajan ominaisuudessa.  

Koska seurantakomitean kalatalousrahasto-
asetuksessa säädetyt tehtävät sisältävät julki-
sen vallan käyttöä, olisi perustuslain 119 §:n 
2 momentin kannalta asianmukaista säätää 
seurantakomitean asettamisesta, kokoon-
panosta ja sen jäsenten valintaperusteista val-
tioneuvoston asetuksella. Valtuutus tähän 
annettaisiin pykälän 1 momentissa. 

Pykälän 2 momentissa todettaisiin seuran-
takomitean hoitavan sille yhteisön lainsää-
dännön mukaan kuuluvat tehtävät. Kalatalo-
usrahastoasetuksen 65 artiklan mukaan seu-
rantakomitean tehtävänä on toimintaohjel-
man täytäntöönpanon tehokkuuden ja laadun 
varmistaminen. Seurantakomitean on sään-
nöllisesti tarkasteltava toimintaohjelman to-
teutumisen edistymistä ja tuloksia sekä tut-
kittava ja hyväksyttävä 67 artiklassa tarkoite-

tut täytäntöönpanon vuosikertomukset. Seu-
rantakomitea voi ehdottaa toimintaohjelmaan 
muutosta, jos se on tarpeen kalatalousrahas-
ton tavoitteiden saavuttamiseksi tai sen hal-
linnoinnin parantamiseksi.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin myös 
seurantakomitean toimikauden päättymisestä. 
Tämä tapahtuisi sen jälkeen, kun komissio on 
hyväksynyt viimeisen täytäntöönpanoa kos-
kevan loppukertomuksen. Hallintoviran-
omaisen on kalatalousrahastoasetuksen 67 ar-
tiklan mukaan toimitettava loppukertomus 
komissiolle viimeistään 31 päivänä maalis-
kuuta 2017. Tämän jälkeen komissiolla on 
viisi kuukautta aikaa esittää huomautuksensa. 
Jos komissio ei vastaa määräajassa, kertomus 
katsotaan hyväksytyksi. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin seuran-
takomitean työjärjestyksellä määrättävistä 
asioista. Tällaisia olisivat työn organisoinnis-
sa tarvittavat määräykset kokouksista, pää-
töksentekomenettelyistä ja mahdollisuudesta 
kuulla asiantuntijoita. Kalatalousrahastoase-
tuksen 63 artiklan mukaan seurantakomitea 
laatii ja hyväksyy yhteisymmärryksessä hal-
lintoviranomaisen kanssa työjärjestyksen. 

Lakiin ehdotetaan otettavaksi perustuslain 
124 §:ssä edellytetyllä tavalla hyvän hallin-
non ja oikeusturvan toteuttamiseksi tarvitta-
vat säännökset. Pykälän 4 momentissa sää-
dettäisiin seurantakomitean toiminnassa so-
vellettavista hallintomenettelyä, viranomais-
ten toimintaa ja virkavastuuta koskevista 
säädöksistä. Näitä olisivat hallintolaki, jul-
kisuuslaki, kielilaki ja saamen kielilaki. Mo-
mentissa säädettäisiin seurantakomitean pää-
töksentekoon osallistuvien henkilöiden toi-
mimisesta rikosoikeudellisen virkavastuun 
alaisuudesta. Seurantakomitean tehtäviä hoi-
dettaessa aiheutettuun vahinkoon sovellettai-
siin vahingonkorvauslakia. 

 
4 luku. Toimintaohjelman toimeenpano 

11 §. Maa- ja metsätalousministeriön teh-
tävät. Pykälän 1 momentin 1 kohdan mukaan 
maa- ja metsätalousministeriö vastaisi toi-
mintaohjelman toteuttamiseen liittyvien va-
rojen käytön suunnittelusta ja varojen jaon 
valmistelusta. Tällä tarkoitetaan vastuuta oh-
jelman julkisten varojen budjetoinnista ja 
valmistelusta, joka liittyy valtioneuvoston 
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päätökseen, jolla toimintaohjelman yhteisön 
ja kansallinen julkinen rahoitusosuus jaetaan 
työvoima- ja elinkeinokeskusten sekä kalata-
lousryhmien käytettäväksi.  

Pykälän 1 momentin 2 kohdan mukaan mi-
nisteriö vastaisi toimintaohjelman Ahvenan-
maan maakuntaa koskevan yhteisön rahoi-
tusosuuden ohjaamisesta maakunnan halli-
tukselle. Kyseinen yhteisön rahoitusosuus 
ohjataan Ahvenanmaan maakunnan hallituk-
sen käyttöön edellä mainitulla valtioneuvos-
ton päätöksellä.  

Pykälän 1 momentin 3 kohdan mukaan mi-
nisteriö vastaisi toimintaohjelman ja sen toi-
meenpanon suunnittelusta ja kehittämisestä. 
Tämä tarkoittaisi sitä, että hallintoviranomai-
sena toimivan ministeriön tulisi seurata toi-
mintaohjelman toteutumista sekä alan toi-
mintaympäristössä mahdollisesti tapahtuvaa 
kehitystä, minkä perusteella ministeriön tulisi 
tarpeen vaatiessa ehdottaa seurantakomitealle 
muutoksia toimintaohjelmaan. Toimeenpa-
non suunnittelulla ja kehittämisellä tarkoitet-
taisiin muun muassa tarvittavien hakulomak-
keiden ja tukiohjeistuksen laatimista sekä tie-
tojärjestelmän suunnittelua ja ylläpitoa.  

Pykälän 1 momentin 4 kohdan mukaan 
maa- ja metsätalousministeriö huolehtisi toi-
mintaohjelman varojen käytön riittävän val-
vonnan järjestämisestä. Pykälän 1 momentin 
5 kohdassa säädettäisiin ministeriön velvolli-
suudeksi järjestää toimintaohjelman arviointi, 
seuranta ja tiedotus. Pykälän 1 momentin 6 
kohdan mukaan ministeriön tehtävänä olisi 
vastata ehdotetun 24 §:n mukaisesti kalatalo-
usryhmien valinnasta.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin maa- ja 
metsätalousministeriön oikeudesta ohjata ja 
valvoa työvoima- ja elinkeinokeskuksia ja 
kalatalousryhmiä niiden hoitaessa ehdotetun 
lain mukaisia tehtäviä. Ohjauksen ja valvon-
nan tarkoituksena on varmistaa ohjelman yh-
tenäinen ja tehokas toimeenpano.  varmista-
miseksi. Lisäksi pykälän 2 momentissa sää-
dettäisiin maa- ja metsätalousministeriön oi-
keudesta pidättää päätösvalta valtakunnalli-
sesti merkittävien hankkeiden hallinnoinnis-
ta. Hallinnoinnilla tarkoitetaan sekä hankkei-
den hallinnoinnin järjestämisestä päättämistä 
että hankkeita koskevien tuki- ja maksatus-
päätösten tekemistä. Ministeriön oikeus päät-
tää valtakunnallisten hankkeiden hallinnoin-
nista on perusteltua, koska ministeriöllä on 

hallintoviranomaisena vastuu toimintaohjel-
man ja hallinto- ja valvontajärjestelmän ko-
konaisuuden toimivuudesta.  

12 § Työvoima- ja elinkeinokeskuksen teh-
tävät. Pykälässä säädettäisiin työvoima- ja 
elinkeinokeskuksen tämän lain mukaisista 
tehtävistä.  Pykälän 1 momentin mukaan 
työvoima- ja elinkeinokeskus vastaisi alueel-
laan tuen myöntämiseen, maksamiseen, pai-
kan päällä tehtäviin todentamisiin, seuran-
taan, takaisinperintään ja tiedottamiseen liit-
tyvistä tehtävistä.  Lisäksi työvoima- ja elin-
keinokeskuksen vastuulla olisivat 14 § 2 
momentin mukaiseen alueelliseen yhteenso-
vittamiseen liittyvät tehtävät.  

Maa- ja metsätalousministeriön hyväksy-
mät kalatalousryhmät osallistuvat myös toi-
mintaohjelman toimeenpanoon antamalla 
lausunnon tukea hakeneista kalatalousrahas-
toasetuksen IV osaston IV luvun nojalla ra-
hoitettavista hankkeista. Pykälän 2 momentin 
mukaan työvoima- ja elinkeinokeskuksen tu-
lisi pyytää kalatalousryhmiltä lausunto sil-
loin, kun tukihakemus koskisi kalatalousra-
hastoasetuksen IV osaston IV luvun mukaista 
eli neljännestä toimintalinjasta rahoitettavaa 
toimenpidettä. Lausunto tulisi pyytää siltä 
kalatalousryhmältä, jonka alueella tuettavaksi 
haettu toimenpide aiottaisiin pääosin toteut-
taa.  

Pykälän 2 momentin mukaan työvoima- ja 
elinkeinokeskus tekisi neljättä toimintalinjaa 
koskevat päätökset kalatalousryhmien anta-
mien lausuntojen perusteella ja vastaisi näi-
hin tuki- ja maksatuspäätöksiin liittyvistä 
tehtävistä. Kalatalousryhmän hankkeista an-
tama lausunto sitoisi työvoima- ja elinkeino-
keskuksen harkintavaltaa neljättä toimintalin-
jaa koskevassa päätöksenteossa siten, että se 
voisi poiketa lausunnosta ainoastaan jos tuen 
myöntäminen olisi Euroopan yhteisön tai 
kansallisen lainsäädännön, toimintaohjelman 
tai paikallisen kehittämisstrategian vastaista. 
Lausunnosta voisi poiketa myös siinä tapa-
uksessa, että kalatalousryhmän hankkeiden 
rahoittamiseen varatussa rahoituskehyksessä 
ei ole määrärahoja hankkeen rahoittamiseksi. 

13 §. Kalatalousryhmän tehtävät. Pykäläs-
sä säädettäisiin kalatalousryhmälle kuuluvis-
ta tehtävistä. Pykälän 1 momentin mukaan 
kalatalousryhmä vastaisi laatimansa oman 
alueensa elinkeinokalatalouden kehittämistä 
koskevan paikallisen strategian toteuttami-
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sesta, seurannasta ja tiedottamisesta. Paikalli-
sella kehittämisstrategialla tarkoitetaan kala-
talousrahastoasetuksen 45 artiklan 2 kohdas-
sa säädettyä suunnitelmaa.  

Pykälän 2 momentin mukaan kalatalous-
ryhmän tehtävänä olisi arvioida kalatalousra-
hastoasetuksen neljättä toimintalinjaa koske-
vat hakemukset ja antaa työvoima- ja elin-
keinokeskukselle lausuntonsa tuen myöntä-
misen tarkoituksenmukaisuudesta alueensa 
suunnitelman tavoitteiden kannalta. Hake-
musten arvioinnissa kalatalousryhmien toi-
mintaa ohjaisivat toimintaohjelmassa asetetut 
valintakriteerit sekä alueen suunnitelmaan si-
sältyvät tavoitteet.  

Pykälän 3 momentissa ehdotetaan säädet-
täväksi hallintolain, kielilain ja julkisuuslain 
soveltamisesta kalatalousryhmän toiminnas-
sa. Säännöksen tarkoituksena on turvata pe-
rustuslain 21 §:n 2 momentissa ja 124 §:ssä 
edellytetyllä tavalla hyvän hallinnon takeiden 
toteutuminen kalatalousryhmän hoitaessa sil-
le säädettyjä tehtäviä. Perustuslain 8 §:ssä 
säädettyyn rikosoikeudelliseen laillisuusperi-
aatteeseen liittyvät rangaistuksella uhatun 
toiminnan täsmällistä määrittelyä ja rangais-
tuksen arviointiperusteluiden ennakoitavuutta 
koskevat vaatimukset. Näin ollen pykälän 3 
momentissa viitattaisiin rikosoikeudellista 
virkavastuuta koskeviin säännöksiin ja rajat-
taisiin niiden soveltaminen kalatalousryhmän 
päätöksentekoon osallistuviin ja sen palve-
luksessa oleviin henkilöihin näiden hoitaessa 
kalatalousryhmälle säädettyjä tehtäviä.  

Kalatalousryhmän toimintaan sen hoitaessa 
perustuslain 124 §:ssä tarkoitetulla tavalla 
julkista hallintotehtävää liittyisi myös vahin-
gonkorvausoikeudellinen vastuu, josta sääde-
tään vahingonkorvauslaissa.  

14 §. Toimintaohjelman yhteensovittami-
nen. Pykälä sisältää perussäännökset kalata-
louden toimintaohjelman ja sen toimeenpa-
non yhteensovittamisesta. Kalatalousrahasto-
asetuksen 6 artiklassa säädetään jäsenvaltion 
velvollisuudesta varmistaa, että kalatalousra-
hastosta myönnettävä tuki on yhteisön muita 
rahoitusvälineitä täydentävää ja yhteisön po-
litiikkojen mukaista. Pykälän ensimmäisessä 
momentissa viitataan rakennerahastoista an-
nettuun kansalliseen lainsäädäntöön, jossa 
säädettäisiin tarkemmin eri rahastojen yh-
teensovituksesta keskushallintotasolla. Ta-
voitteena olisi varmistaa, ettei ohjelman puit-

teissa myönnetä muiden ohjelmien tai tuki-
järjestelmien kanssa päällekkäistä tai tavoit-
teiltaan ristiriitaista julkista rahoitusta, vaan 
eri toimenpiteiden tulisi mahdollisuuksien 
mukaan täydentää toisiaan. 

 Pykälän toisessa momentissa säädettäisiin 
toimintaohjelmassa määriteltyjen toimenpi-
teiden alueellisesta yhteensovittamisesta. 
Alueellisesta yhteensovittamisesta vastaisivat 
lähinnä työvoima- ja elinkeinokeskukset.    
 
 
5 luku. Tuen hakeminen, myöntäminen 

ja kustannusten tukikelpoisuus 

15 §. Tukimuodot ja tuettava toiminta. Py-
kälässä säädettäisiin kalatalousrahastoasetuk-
sen nojalla myönnettävistä ja sen mahdollis-
tamista tukimuodoista ja tuettavasta toimin-
nasta. Pykälä on luonteeltaan lähinnä infor-
matiivinen ja siihen sisällytetty lista esimer-
kinomainen. Tarkoituksena ei ole sulkea tuen 
piiristä pois mitään kalatalousrahastoasetuk-
sen mahdollistamaa tukea. Tuen myöntämi-
nen olisi aina tukea myöntävän viranomaisen 
eli työvoima- ja elinkeinokeskuksen tai maa- 
ja metsätalousministeriön harkinnan varassa. 
Kalatalousrahastoasetuksen IV osaston IV 
luvun eli neljännen toimintalinjan osalta tar-
koituksenmukaisuusharkinta olisi kuitenkin 
kalatalousryhmillä. Tuen myöntäjän harkin-
taan sisältyisi tarkoituksenmukaisen tuki-
intensiteetin soveltaminen kalatalousrahasto-
asetuksessa määriteltyjen maksimitukipro-
senttien sekä toimintaohjelman kansallisten 
linjausten rajoissa.  

Harkintaa ohjaisi ja rajoittaisi kalatalousra-
hastoasetuksessa säädetyt toimintalinjat ja 
toimintaohjelmassa tarkemmin määritellyt 
toimenpiteet ja linjaukset. Myös komission 
toimeenpanoasetus tulee täsmentämään kala-
talousrahastoasetuksessa määriteltyjä tuki-
kelpoisia toimia. Tuen myöntäjän olisi har-
kittava, miten rahoitettava toimi edistäisi ka-
latalousrahaston ja kansallisen strategiasuun-
nitelman ja toimintaohjelman tavoitteita. 
Toisin sanoen tuen hakijalla ei olisi milloin-
kaan subjektiivista oikeutta tukeen, vaikka 
toimi täyttäisikin edellä mainituissa asetuk-
sissa sekä toimintaohjelmassa määritellyt pe-
rusteet. Yleisellä tasolla kuvattuna tukia voi-
taisiin myöntää kalastuksen, vesiviljelyn, ka-
lan jalostuksen ja tukkukaupan investointei-
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hin, kalatalousalan yritysten toimintaympä-
ristön investointeihin ja kehittämishankkei-
siin sekä kalatalousryhmien toimintaan.  

16 §. Tuen hakeminen. Pykälässä säädettäi-
siin valtionavustuslakiin nähden täydentäväs-
ti tuen hakemisen muotovaatimuksista. Val-
tionavustuslakia sovelletaan kalatalousrahas-
ton tukijärjestelmästä myönnettäviin tukiin 
liittyviin menettelyihin yleislakina, mutta 
joiltain osin on tarpeen säätää valtionavustus-
laista poikkeavasti tai sitä täsmentävästi. Py-
kälässä edellytettäisiin tuen hakemista kirjal-
lisesti. Valtionavustuslakiin nähden lisävaa-
timuksena olisi hakemuksen allekirjoittami-
nen. Hakemuksen tulisi olla siihen yhtiöoi-
keuden sääntöjen mukaan oikeutetun henki-
lön allekirjoittama.  

Pykälän 1 momentin mukaan hakemus olisi 
laitettava vireille ennen tuettavan toimenpi-
teen aloittamista siinä työvoima- ja elinkei-
nokeskuksessa jonka toimialueella tuettava 
toimenpide aiotaan pääosin toteuttaa tai jon-
ka toimialueella hakijan kotipaikka sijaitsee. 
Hakemus tulisi vireille hallintolain 
(434/2003) 20 §:n mukaisesti hakemuksen 
saavuttua toimivaltaiseen työvoima- ja elin-
keinokeskukseen. Momentin mukaan yksi 
työvoima- ja elinkeinokeskus voi hallinnoida 
hankkeen, joka on tarkoitus toteuttaa usean 
työvoima- ja elinkeinokeskuksen toimialu-
eella.  

Myös neljättä toimintalinjaa koskevat tuki-
hakemukset toimitettaisiin työvoima- ja elin-
keinokeskuksiin. Kalatalousryhmien toiminta 
on uusi tukimuoto, josta ei ole aikaisempaa 
kokemusta. Tuen hakijan etujen mukaista on, 
että kaikki elinkeinokalatalouden tukia kos-
kevat hakemukset voitaisiin laittaa vireille 
saman viranomaisen toimipaikassa, joka on 
avoinna arkipäivisin ja jolla on käytettävis-
sään luotettava diaarijärjestelmä. Tukihake-
mus voitaisiin välittömästi kirjata diaariin ja 
merkitä sitä koskevat tiedot 21 §:ssä tarkoi-
tettuun rakennetukirekisteriin. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin tuen 
hakemisesta maa- ja metsätalousministeriös-
tä, niissä erityistilanteissa, joissa ministeriö 
toimisi 11 §:n 2 momentin nojalla tuen 
myöntävä viranomaisena. 

17 §. Tuen myöntäminen ilman hakemusta. 
Pykälän 1 momentissa säädettäisiin maa- ja 
metsätalousministeriön sekä työvoima- ja 
elinkeinokeskusten oikeudesta myöntää kala-

talousrahastoasetuksen 46 artiklan mukaista 
tukea teknisen avun toimenpiteiden toteutta-
miseksi ilman hakemusta. Tekninen tuki on 
luonteeltaan hallinnon kehittämistukea. Esi-
merkiksi kalatalousrahastoasetuksen edellyt-
tämiä arviointeja ja ohjelman seurantajärjes-
telmän ylläpitoa ja kehittämistä voidaan ra-
hoittaa teknisellä tuella. Tämän vuoksi olisi 
tarkoituksenmukaista, että hallinto pystyisi 
toteuttamaan tämän tyyppisiä hankkeita tar-
koituksenmukaiseksi katsomallaan tavalla. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin maa- ja 
metsätalousministeriön oikeudesta myöntää 
tukea kalatalousrahastoasetuksen IV osaston 
III luvun eli kolmannen toimintalinjan mu-
kaisiin toimenpiteisiin ilman hakemusta toi-
mintaohjelman tavoitteiden saavuttamiseen 
liittyvästä erityisestä syystä. Kolmannesta 
toimintalinjasta voidaan rahoittaa esimerkiksi 
kalan menekinedistämistä ja yleisesti alaa 
kehittäviä hankkeita. Erityisenä syynä voisi 
olla esimerkiksi alan keskeisen ongelman 
ratkaisemisen kiireellisyys.  

18 §. Tuen saajaa koskevat edellytykset. 
Pykälässä säädettäisiin tuen saajaa koskevista 
edellytyksistä. Pykälän 1 momentin mukaan 
kalatalousrahaston tukijärjestelmästä voitai-
siin myöntää tukea oikeushenkilölle tai luon-
nolliselle henkilölle.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin lisä-
vaatimuksista myönnettäessä tukea inves-
tointeihin. Tukea voitaisiin myöntää ainoas-
taan hakijoille, jotka ovat arvonlisäverovel-
vollisia. Lisäedellytyksenä kalastukseen 
myönnettävien tukien osalta olisi, että hakija 
täyttää kalastuslain 6 a §:n 1 momentissa 
säädetyn määritelmän eli saa vähintään 30 
prosenttia kokonaistuloistaan kalastuksesta. 
Tällä pyritään tukien kohdentamiseen am-
mattimaista yritystoimintaa harjoittaviin yrit-
täjiin ja yrityksiin. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin alalla 
aloittavien ammattikalastajien mahdollisuu-
desta saada tukea. Ammattikalastajalle tai 
yritykselle, joka ei tukea hakiessa täytä 2 
momentissa säädettyjä vaatimuksia, voitai-
siin myöntää tukea, jos hakija esittää toteut-
tamiskelpoisen suunnitelman, jota noudatta-
malla hakija täyttäisi vaatimukset kolmen 
vuoden kuluessa viimeisen maksuerän mak-
samisesta. Tarkoituksena on tukea uusien 
ammattikalastajien pääsyä alalle.  

19 §. Kustannusten tukikelpoisuus. Pykä-



 HE 220/2006 vp  
  
 

15

lässä säädettäisiin tuettavan toimenpiteen hy-
väksyttävistä kustannuksista. Pykälän 1 mo-
mentissa säädettäisiin kustannusten hyväk-
syttävyyden perusedellytykseksi kustannuk-
sen syntyminen tukihakemuksen vireille tu-
lon jälkeen. Edellytys olisi kansallinen linja-
us, jota sovelletaan nykyisellä ohjelmakau-
della. Edellytys on perusteltu, jotta tukea ei 
suunnattaisi investointeihin tai hankkeisiin, 
jotka toteutettaisiin joka tapauksessa tai joi-
den toteuttaminen on aloitettu ilman tukea. 
Lisäksi vaatimus antaa tuen myöntäjälle 
mahdollisuuden vaikuttaa tärkeäksi arvioimi-
ensa näkökohtien huomioon ottamisen hank-
keen toteutuksessa.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin tuki-
kelpoisten investointien vähimmäiskoosta. 
Tukea voitaisiin myöntää vain sellaisiin in-
vestointihankkeisiin, joiden kokonaiskustan-
nukset olisivat vähintään 3 000 euroa. Tätä 
pienempiä investointia voitaisiin tukea aino-
astaan, jos tuen myöntämisellä on elinkeino-
kalatalouden kehittämisen liittyvä painavaa 
syy. Tällainen syy voi liittyä esimerkiksi ha-
kijoiden tasavertaiseen kohteluun, työturval-
lisuuteen tai yksittäisen yrityksen tai alueen 
yritystoiminnan kannalta keskeisten toimin-
tojen jatkuvuuteen.  

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin tuki-
kelpoisten hankintojen kilpailuttamisvelvoit-
teesta. Julkisista hankinnoista annettua lakia 
(1505/1992) sovelletaan silloin, kun hankin-
taan saadaan tukea yli puolet hankinnan ar-
vosta. Hankintalain uudistamista koskevan 
hallituksen esityksen (HE 50/2006) mukaan 
lakia ei sovellettaisi alle 15 000 euron arvoi-
siin hankintoihin. Pykälän 3 momentissa sää-
dettäisiin, että hankintalain soveltamisalan 
ulkopuolelle jäävistä yli 1000 euron arvoisis-
ta hankinnoista, joiden rahoitus olisi yksin-
omaan julkista, olisi pyydettävä tarjous vä-
hintään kolmelta eri toimittajalta. Vaatimuk-
sella pyritään varmistumaan siitä, että myös 
pienemmissä hankinnoissa hankkeiden kus-
tannukset säilyisivät kohtuullisina. Käytän-
nössä vaatimus kohdistuisi julkisiin kehittä-
mishankkeisiin, joissa julkinen rahoitus on 
100 prosenttia. Vaatimusta ei ole katsottu 
tarpeelliseksi investointihankkeissa, joissa 
yksityinen rahoitusosuus hankinnasta on 
merkittävä.  

Kalatalousrahastoasetuksen 55 artiklan 2 
kohdan mukaan yleiskustannukset ja luon-

taissuoritukset voivat olla tietyin edellytyksin 
tukikelpoisia, jos niiden tukikelpoisuudesta 
säädetään kansallisella tasolla. Pykälän 4 
momentissa säädettäisiin tukikelpoisista 
yleiskustannuksista. Kehittämishankkeissa 
syntyvät yleiskustannukset olisivat tukikel-
poisia, jos ne kohdistuisivat hankkeelle pe-
rustellulla tavalla. Niiden täytyy siis liittyä 
asiallisesti rahoitettavaan kehittämishankkee-
seen. Lisäksi kalatalousrahastoasetus edellyt-
tää, että liittyminen voidaan asiallisella ja pe-
rustellulla tavalla luotettavasti todentaa ja et-
tä menoista kyetään esittämään näyttöarvol-
taan kirjanpitotositteita vastaavat tositteet.  

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin tuki-
kelpoisista luontaissuorituksista. Luontais-
suorituksilla tarkoitetaan omaa työtä, josta ei 
ole maksettu tekijälle sekä omia raaka-aineita 
ja tarvikkeita, kuten puutavaraa, soraa ja 
hiekkaa. Luontaissuoritukset olisivat tukikel-
poisia osana hankkeen yksityistä rahoitus-
osuutta.  

Pykälän 5 momentissa annettaisiin valtio-
neuvostolle valtuutus säätää asetuksella tar-
kemmin hyväksyttävistä yleiskustannuksista 
ja luontaissuorituksista sekä niiden erittelys-
tä, osoittamisesta ja enimmäismäärästä.   

20 §. Kehittämissuunnitelma. Pykälän 1 
momentissa säädettäisiin vapaaehtoisesta in-
vestointitukihakemuksen yhteydessä jätettä-
västä kehittämissuunnitelmasta, joka sisältäi-
si hakijan toiminnan kehittämisen kannalta 
olennaiset seikat kuten suunnitellut pitkän 
aikavälin investoinnit, markkinatilanteen, 
osaamis-, innovaatio- ja yhteistyötarpeet sekä 
arvion toiminnan myönteisistä ja kielteisistä 
yhteiskunnallisista vaikutuksista. Työvoima- 
ja elinkeinokeskuksen tulisi ottaa kehittämis-
suunnitelma huomioon korottavana tekijänä 
harkitessaan toimenpiteeseen myönnettävän 
tuen tasoa. Kalatalousrahastoasetuksessa 
säädetään toimenpiteittäin korkein mahdolli-
nen julkisen rahoituksen taso. Toimintaoh-
jelmassa tullaan määrittämään kansallisesti 
sovellettavat maksimitukitasot ja siten myös 
kehittämissuunnitelman vaikutus tuen inten-
siteettiin. 

Tällä tavoin strategiaa valmisteltaessa mää-
ritellyt ydinkysymysten tarkastelu otettaisiin 
käyttöön myös hanketasolla.  Tarkoituksena 
olisi kannustaa erityisesti pieniä ja keskisuu-
ria yrityksiä entistä suunnitelmallisempaan ja 
päämäärätietoisempaan yritystoimintaan. Li-
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säksi kehittämissuunnitelma helpottaa yksit-
täisen investoinnin rahoittamisen tarpeelli-
suuden arvioimista ja tukien vaikuttavuuden 
arviointia. Kehittämissuunnitelman avulla tu-
en myöntäjä pystyy arvioimaan hakijan 
osaamista ja tarvittaessa tarjoamaan erilaista 
asiantuntija-apua hakijan yritystoiminnan 
kehittämiseksi. 

Pykälän 2 momentissa annettaisiin valtio-
neuvostolle valtuutus säätää asetuksella tar-
kemmin kehittämissuunnitelman sisällöstä. 
 
 
6 luku. Erinäiset säännökset 

21 §. Tuen myöntäjään ja tuen saajaan 
kohdistuvat tarkastukset. Pykälän ensimmäi-
sessä momentissa säädettäisiin maaseutuvi-
raston toimivallasta tehdä tuen saajaan sekä 
tuen myöntäjään liittyviä tarkastuksia. Ky-
symyksessä olisivat kalatalousrahastoasetuk-
sen 61 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tar-
koitetut ilmoitettujen menojen tarkastamisek-
si tehtävät toimien tarkastukset. Kalatalous-
rahastoasetuksen mukaan nämä tulee tehdä 
tarkastusviranomaisen laatiman ja komission 
hyväksymän tarkastusstrategian mukaisesti. 

Pykälän toisessa momentissa säädettäisiin 
maa- ja metsätalousministeriön ja työvoima- 
ja elinkeinokeskuksen tarkastusoikeudesta. 
Maa- ja metsätalousministeriön tarkastusoi-
keus liittyisi sille erityisesti hallintoviran-
omaisena sekä poikkeuksellisesti tuen myön-
tävänä viranomaisena kuuluvien tehtävien 
hoitamiseen. Hallintoviranomainen vastaa 
kalatalousrahastoasetuksen 59 artiklan mu-
kaan ohjelman hallinnosta ja täytäntöön-
panosta ja rahoitettavien toimien sääntöjen-
mukaisuudesta.  Ministeriön tarkastusoikeus 
ulottuisi tuen saajien lisäksi tuen myöntäjiin 
eli työvoima- ja elinkeinokeskuksiin tuen 
myöntämiseen, maksamiseen ja käyttöön liit-
tyvien edellytysten ja ehtojen noudattamisen 
valvomiseksi. Työvoima- ja elinkeinokes-
kuksen suorittamat tarkastukset liittyisivät 
sen tehtäviin tuen myöntävänä viranomaise-
na. Tarkastusoikeus kohdistuisi tuen saajiin 
tuen myöntämiseen, maksamiseen ja käyt-
töön liittyvien edellytysten ja ehtojen noudat-
tamisen valvomiseksi. Tarkastusoikeuteen ja 
tarkastuksen suorittamiseen tulisi esityksen 2 
§:n viittaussäännöksen mukaan sovellettavik-
si myös valtioavustuslain tarkastusta koske-

vat määräykset.  
22 §. Seurantajärjestelmä. Pykälässä sää-

detään seurannan tietojärjestelmänä toimivan 
rekisterin perustamisesta. Tukien rahoituk-
sen, myöntämisen, maksamisen, tarkastuksen 
ja takaisinperinnän sekä niiden vaikutusten 
seurantaa varten perustettaisiin elinkeinoka-
latalouden rakennetukirekisteri. Rekisterin 
rakentamisesta ja kehittämisestä vastaisi 
maa- ja metsätalousministeriö. Rekisteriä 
käyttäisi ja ylläpitäisi ministeriö ja työvoima- 
ja elinkeinokeskukset yhdessä.  

Rekisteriin voitaisiin 3 momentin mukaan 
tallentaa sellaisia hakijaa tai tuen saajaa, tuet-
tavaa toimintaa sekä tuen käyttöä koskevia 
tietoja, jotka ovat henkilötietoja. Rekisteriin 
tallennettaisiin hakijan ja tämän yhteyshenki-
lön nimi- ja yhteystiedot sekä hakijana ole-
van luonnollisen henkilön osalta henkilötun-
nus ja muun hakijan osalta yritys- tai yhteisö-
tunnus. Rekisteriin tallennettaisiin tuettavaa 
toimenpiteen sisältöä, tavoitteita ja tuloksia 
koskevat tiedot sekä sen kustannuksia ja ko-
konaisrahoitusta koskevat arviot ja näiden to-
teutumista koskevat tiedot. Tallennettavia 
tietoja olisivat lisäksi tuki- tai maksuhake-
musta ja sen ratkaisemista koskevat tiedot 
sekä tukea koskevat yksilöintitiedot. Hake-
muksen osalta järjestelmään tallennettaisiin 
tieto hakemuksen vastaanottamisesta. Lisäksi 
järjestelmään tallennettaisiin tieto tukipää-
töksen tekemisestä. 

Hanketuen osalta järjestelmään tallennet-
taisiin mahdollisen ohjausryhmän jäsenten 
nimi- ja yhteystiedot. Rekisteriin tallennettai-
siin tiedot tuen saajalle myönnetyistä ja mak-
setuista tuista sekä tuettavaan toimenpitee-
seen käyttävän julkisen ja yksityisen  rahoi-
tuksen määrästä. Tiedot työvoima- ja elin-
keinokeskusten paikan päällä tekemistä to-
dentamisista, valvontaviranomaisten tarkas-
tuksista ja siinä tehdyistä havainnoista sekä 
tieto tuen saajalta takaisinperittävistä tuista 
sekä takaisinperinnän toteutumisesta olisi tal-
lennettava rekisteriin. Seurannan tietojärjes-
telmään tallennettaisiin myös toimintaohjel-
man toimeenpanon seurantaa sekä yritysten 
kehittämissuunnitelmia koskevat tiedot.   

23 §. Tietojen julkisuus, tietojensaantioike-
us ja tietojen luovuttaminen. Pykälän 1 mo-
mentissa säädettäisiin elinkeinokalatalouden 
rakennetukirekisteriin sisältyvien tietojen jul-
kisuudesta. Tietojärjestelmään sisältyvien tie-
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tojen julkisuudesta olisi voimassa, mitä vi-
ranomaisten toiminnan julkisuudesta anne-
tussa laissa säädetään. 

Pykälässä 2 ja 3 momentissa säädettäisiin 
tukien toimeenpanotehtäviä hoitavien viran-
omaisten tietojensaantioikeudesta ja oikeu-
desta luovuttaa tietoja. Yleissäännös viran-
omaisen oikeudesta antaa tietoja toiselle vi-
ranomaiselle salassapitosäännösten estämättä 
sisältyy julkisuuslain 29 §:ään, jonka 1 mo-
mentin mukaan viranomainen voi antaa sa-
lassa pidettävän tiedon, jos tiedon antamises-
ta tai oikeudesta tiedon saamiseen on säädet-
ty laissa.  

Pykälän 2 momentin nojalla maa- ja metsä-
talousministeriöllä, työvoima- ja elinkeino-
keskuksella sekä maaseutuvirastolla olisi sa-
lassapitosäännösten estämättä oikeus saada 
muulta viranomaiselta tai julkista tehtävää 
hoitavalta taholta sellaisia hakijaa tai tuen 
saajaa, tämän terveydentilaa, taloudellista 
asemaa ja liike- tai ammattitoimintaa, julki-
sista varoista myönnettyä rahoitusta tai muu-
ta tuen kannalta merkityksellistä olosuhdetta 
koskevia tietoja, jotka ovat välttämättömiä 
tukea koskevan asian käsittelemiseksi. Tieto-
jensaantioikeus on välttämätön ministeriölle 
hallintoviranomaisena, joka vastaa ohjelman 
toimeenpanosta Euroopan yhteisön toimieli-
miin nähden sekä tuen myöntävän viran-
omaisen roolissa. Tietojensaantioikeus olisi 
myös työvoima- ja elinkeinokeskuksilla tuen 
myöntävän viranomaisen roolissa sekä maa-
seutuvirastolla tuen saajaan kohdistuvien tar-
kastusten suorittajana. Tietojensaantioikeus 
olisi rajattu sellaisiin tietoihin, jotka ovat 
välttämättömiä tukea koskevan asian ratkai-
semiseksi. Tällaisia ovat tapauskohtaisesti 
muun muassa tuen saajan taloudellisen tilan-
teen tai tuen saajaa koskevien tarkastusha-
vaintojen taikka samaan toimenpiteeseen 
saadun rahoituksen selvittäminen tuen myön-
tämisen edellytysten tutkimiseksi. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin oikeu-
desta luovuttaa tietoja. Maa- ja metsätalous-
ministeriöllä, työvoima- ja elinkeinokeskuk-
silla ja maaseutuvirastolla olisi salassapito-
säännösten estämättä oikeus luovuttaa muulle 
viranomaiselle tai julkista tehtävää hoitavalle 
taikka Euroopan yhteisön toimielimelle sel-
laisia tässä laissa säädettyä tehtävää hoidetta-
essa saatuja, tuen saajaa koskevia tietoja, jot-
ka ovat tarpeen viranomaiselle, julkista teh-

tävää hoitavalle tai toimielimelle säädetyn 
tarkastustehtävän suorittamiseksi tai sen val-
vomiseksi, että Euroopan yhteisön lainsää-
däntöä on noudatettu. Tietojen luovuttaminen 
tulisi näin ollen 2 momentin mukaan kysy-
mykseen vain, jos tieto on tarpeen viran-
omaiselle tai toimielimelle säädetyn tarkas-
tustehtävän suorittamiseksi. Lisäksi tieto voi-
taisiin luovuttaa sen valvomiseksi, että yhtei-
sön lainsäädäntöä on noudatettu. Kaikki yh-
teisön toimielinten suorittama valvonta ei ta-
pahdu tarkastusten muodossa, vaan hallinto-
viranomaiselta tai tuen myöntävältä viran-
omaiselta voidaan edellyttää yksittäistapauk-
sia koskevia selvityksiä tai tietoja kansallis-
ten viranomaisten suorittamista tarkastuksis-
ta. 

Pykälän 2 ja 3 momentin perusteella saatu-
ja tietoja ei saisi 3 momentin mukaan käyttää 
muuhun kuin siihen tarkoitukseen, johon nii-
tä on pyydetty.  Rajoitus koskisi siis sekä täs-
sä laissa säädettyjä tehtäviä hoitavien viran-
omaisten tietojensaantioikeutta että muulle 
viranomaiselle luovutettuja tietoja. 

24 §. Tietojen säilyttäminen ja rekiste-
röidyn tarkastusoikeus. Elinkeinokalatalou-
den rakennetukirekisteriin sisältyviä tietoja 
säilytettäisiin pykälän 1 momentin mukaan 
kolme vuotta siitä, kun toimintaohjelma on 
päätetty. Ohjelman päättämisestä eli sulke-
misesta säädetään kalatalousrahastoasetuksen 
86 artiklassa. Käytännössä ohjelman sulke-
minen on sidottu komission suorittamaan oh-
jelman viimeisen yhteisön rahoitusosuuden 
maksuun. Jäsenvaltion on toimitettava sul-
kemista koskeva ilmoitus sekä täytäntöönpa-
noa koskeva loppukertomus ja maksupyyntö 
komissiolle, joka tutkii ja hyväksyy asiakir-
jat. Ohjelmakauden 2007—2013 osalta toi-
mintaohjelman sulkemisen arvioidaan ajoit-
tuvan vuodelle 2016. Kalatalousrahastoase-
tuksen 87 artikla velvoittaa hallintoviran-
omaisen pitämään kaikki menoja ja tarkas-
tuksia koskevat tositteet komission ja Euroo-
pan tilintarkastustuomioistuimen saatavilla 
kolmen vuoden ajan ohjelman sulkemisen 
jälkeen. On tarkoituksenmukaista säilyttää 
myös rakennetukirekisteriin sisältyvät tiedot 
kyseisen ajan.  

Rekisteröidyn oikeuteen tarkastaa häntä 
koskevat seurannan tietojärjestelmään sisäl-
tyvät tiedot, tiedoissa olevien virheiden tai 
puutteiden oikaisuun sekä vanhentuneiden ja 
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tarpeettomien tietojen poistamiseen sovellet-
taisiin, mitä henkilötietolaissa niistä sääde-
tään. 

25 §. Kalatalousryhmän hyväksyminen. 
Pykälässä säädettäisiin kalatalousryhmän 
kelpoisuusvaatimuksista. Pykälän 1 momen-
tin mukaan kalatalousryhmäksi voitaisiin hy-
väksyä rekisteröity yhdistys tai muu yksi-
tyisoikeudellinen yhteisö, joka täyttää ryh-
mälle yhteisön lainsäädännössä säädetyt toi-
minnalliset ja hallinnolliset edellytykset. Ka-
latalousrahastoasetuksessa on määräyksiä ka-
latalousalueiden edellytyksistä. Asetuksen 
mukaan alueen on oltava kooltaan rajoitettu 
sekä maantieteellisesti, taloudellisesti ja sosi-
aalisesti riittävän yhtenäinen. Lisäksi ryhmäl-
lä tulee olla riittävä hallinnollinen ja talou-
dellinen valmius hallinnoida tukea ja varmis-
taa, että toimet toteutetaan menestyksekkääs-
ti. Komission toimeenpanoasetuksessa tulta-
neen säätämään tarkemmin ryhmän toimin-
nallisista ja hallinnollisista edellytyksistä ja 
kelpoisuusehdoista.  

Komission toimeenpanoasetusta koskevan 
ehdotuksen mukaan kalatalousryhmien valit-
semiseen liittyvistä menettelyistä ja arvioin-
tikriteereistä ja kalatalousryhmien lukumää-
rästä tulisi ottaa määräykset komission hy-
väksyttäväksi alistettavaan toimintaohjel-
maan. Pykälän 2 momentissa ehdotetun mu-
kaisesti on perusteltua valtuuttaa valtioneu-
vosto antamaan asetuksella tarkempia sään-
nöksiä kalatalousryhmien hyväksymisen 
edellytyksistä ja ehdoista.   

26 §. Muutoksenhaku. Pykälässä säädettäi-
siin muutoksenhausta. Pykälän 1 momentissa 
säädettäisiin muutoksenhakukiellosta valtio-
neuvoston kansallisen strategiasuunnitelman 
ja toimintaohjelman hyväksymistä koskeviin 
päätöksiin. Kalatalousrahastoasetuksen ky-
seisiä asiakirjoja koskevien määräysten va-
lossa valtioneuvoston päätökset näiden asia-
kirjojen hyväksymisestä ovat luonteeltaan 
poliittisia linjanvetoja, eivät valituskelpoisia 
hallintopäätöksiä. Johdonmukaisuuden vuok-
si myöskään hallintoviranomaisen 6 §:n 3 
momentin mukaisesti tekemästä toimintaoh-
jelman vähäistä muuttamista koskevasta pää-
töksestä ei saisi hakea muutosta valittamalla. 
Nimenomaisen laissa olevan valituskiellon 
katsotaan kuitenkin olevan tarpeellinen, jotta 
voitaisiin välttää oikeustilan jääminen tulkin-
nanvaraiseksi.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin oikeu-
desta hakea muutosta maa- ja metsätalous-
ministeriön tämän lain nojalla tekemiin pää-
töksiin. Käytännössä muutoksenhaku voi tul-
la kyseeseen kalatalousryhmien hyväksymi-
sen sekä ministeriön tekemien tukipäätösten 
kohdalla. Vaikka tukipäätökset pääsääntöi-
sesti tehdään työvoima- ja elinkeinokeskuk-
sissa, on ministeriölle pidätetty oikeus päät-
tää valtakunnallisten hankkeiden hallinnoin-
nista, jolloin katsoessaan tarpeelliseksi mi-
nisteriö voi tehdä tukipäätökset itse. Muutos-
ta voisi hakea valittamalla hallintolainkäyttö-
lain (586/1996) 7 §:n 1 momentin mukaisesti 
korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 

Pykälän 3 momentin mukaan työvoima- ja 
elinkeinokeskuksen tämän lain nojalla teke-
mään päätökseen voisi hakea muutosta valit-
tamalla maaseutuelinkeinojen valituslauta-
kuntaan.  

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin muu-
toksenhausta maaseutuelinkeinojen valitus-
lautakunnan päätökseen. Takaisinperintää 
koskevaan päätökseen voisi aina hakea muu-
tosta valittamalla korkeimpaan hallinto-
oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa 
säädetään. Muutoin olisi haettava valituslu-
paa korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Vali-
tusluvan myöntämisen perusteista säädetään 
hallintolainkäyttölain 13 §:n 2 momentissa.  

27 §. Voimaantulo. Laki ehdotetaan tule-
maan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007, 
jolloin alkaa kalatalousrahaston ohjelmakau-
si. Pykälän toiseen momenttiin on otettu ta-
vanomainen voimaantulosäännös. Lakiin ei 
ole otettu siirtymäsäännöksiä, koska ohjel-
makauden 2000—2006 tukien myöntämises-
sä ja hallinnoinnissa tullaan soveltamaan 
valmisteilla olevan rakennerahastolain siir-
tymäsäännösten mukaisesti kyseisen lain 
voimaan tullessa voimassa olleita lakeja.  
 
 
2.  Tarkemmat säännökset  ja  mää-

räykset  

Valtioneuvoston asetuksella säädettäisiin 
seurantakomitean asettamisesta, kokoon-
panosta ja sen jäsenten valintaperusteista. 
Valtioneuvoston asetuksella on tarkoitus an-
taa tarkempia säännöksiä hyväksyttävistä 
yleiskustannuksista ja luontaissuorituksista 
sekä niiden erittelystä, osoittamisesta ja 
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enimmäismäärästä. Valtioneuvoston asetuk-
sella säädettäisiin myös vapaaehtoisen yri-
tyksen kehittämissuunnitelman tarkemmasta 
sisällöstä sekä kalatalousryhmien hyväksy-
misen valintaperusteista ja hyväksymisessä 
noudatettavasta menettelystä 
 
 
3.  Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päi-
vänä tammikuuta 2007, jolloin kalatalousra-
haston ohjelmakausi alkaa. Lain täytäntöön-
panon edellyttämiin toimiin voitaisiin kui-
tenkin ryhtyä jo ennen kuin se tulee voimaan.  
Lain voimaantulo ehdotettuna ajankohtana 
on tärkeää, jotta kalatalousrahaston toiminta-
ohjelman toimeenpano ja tukien myöntämi-
nen voitaisiin aloittaa mahdollisimman var-
haisessa vaiheessa ohjelmakauden alussa. 
Kalatalousrahastoasetuksen 55 artiklan mah-
dollistaa yhteisön rahoitusosuuden myöntä-
misen menoihin, jotka ovat syntyneet aikai-
sintaan 1 tammikuuta 2007 tai toimintaoh-
jelman komissiolle antamispäivänä sen mu-
kaan, kumpi ajankohta on aikaisempi.  
 
 
4.  Suhde perustuslaki in  ja  säätä-

misjärjestys  

Perustuslain 124 §:n mukaan julkinen hal-
lintotehtävä voidaan antaa muille kuin viran-
omaisille vain lailla tai lain nojalla, jos se on 
tarpeen tehtävän tarkoituksenmukaiseksi hoi-
tamiseksi eikä vaaranna perusoikeuksia, oi-
keusturvaa tai muita hyvän hallinnon takeita. 
Merkittävää julkisen vallan käyttöä sisältäviä 
tehtäviä voidaan antaa vain viranomaisille. 
Lakiehdotuksen mukaan seurantakomiteat ja 
kalatalousryhmät käyttäisivät julkista valtaa.  

Seurantakomiteaa ja kalatalousryhmiä on 
tarkasteltava perustuslakivaliokunnan käy-
tännössä kehitetyn niin sanotun valtiosääntö-
oikeudelliseen virkamieshallintoperiaatteen 
mukaisesti.  Periaatteen ei ole katsottu mer-
kitsevän ehdotonta estettä antaa julkista val-
taa ja julkisia tehtäviä muille kuin viranomai-
sille, jos tehtävien hoitamisesta ja siinä nou-
datettavasta menettelystä säädetään riittävän 
yksityiskohtaisesti ja jos julkisia tehtäviä hoi-
tavat henkilöt kuuluvat rikosoikeudellisen vi-
ranvastuun piiriin. Seurantakomitean tehtävät 

perustuvat yhteisön lainsäädäntöön ja kalata-
lousryhmän tehtävistä säädetään lakiehdo-
tuksen 13 §:ssä. Jäsenet toimisivat virkavas-
tuulla, ja niiden toiminnassa sovellettaisiin 
hallintolakia ja lakia viranomaisten toimin-
nan julkisuudesta ja kielilakia.  

Perustuslain 80 §:n mukaan lailla on sää-
dettävä yksilön oikeuksien ja velvollisuuksi-
en perusteista sekä asioista, jotka perustus-
lain mukaan muuten kuuluvat lain alaan. Jos 
asetuksen antajasta ei ole erikseen säädetty, 
asetuksen antaa valtioneuvosto. Perustuslakia 
koskevan hallituksen esityksen (HE 1/1998 
vp.) 80 §:n yksityiskohtaisten perustelujen 
mukaan arvioitaessa sitä, tuleeko asetuk-
senantovaltuus laissa osoittaa valtioneuvos-
tolle vai ministeriölle, tulee lähtökohtana ol-
la, että valtioneuvoston yleisistunto antaa 
asetukset laajakantoisista ja periaatteellisesti 
tärkeistä asioista sekä muista niistä asioista, 
joiden merkitys sitä vaatii. Lakiehdotus sisäl-
tää säännöksiä, joiden mukaan valtioneuvos-
to voisi antaa tarkempia säännöksiä asetuk-
sella. Asetukset sisältäisivät lähinnä teknisiä 
tuen hakemiseen liittyviä määräyksiä sekä 
kalatalousryhmien valintaperusteisiin ja -
menettelyihin liittyviä säännöksiä. Säännök-
sillä voi olla vaikutuksia yksilön oikeuksiin 
ja velvollisuuksiin.   

Perustuslain 10 §:n 1 momentin mukaan 
henkilötietojen suojasta säädetään tarkemmin 
lailla. Perustuslakivaliokunta (PeVL 25/2005 
vp. ja PeVL 30/2005 vp.) on painottanut, että 
henkilötietoja sisältävien rekisterien osalta 
rekisterin tietosisällöstä, sallitusta käyttötar-
koituksesta, rekisteritietojen luovuttamisesta, 
tietojen säilytysajasta ja rekisteröidyn oikeus-
turvasta säädetään lailla kattavasti ja yksi-
tyiskohtaisesti. Esitykseen sisältyy ehdotus 
seurannan tietojärjestelmää koskevasta sään-
nöksestä. Siinä säädettäisiin tietojärjestelmän 
käyttötarkoituksesta. Tietojärjestelmänä toi-
misi perustettava elinkeinokalatalouden ra-
kennetukirekisteri. Rekisterin ylläpidosta 
vastaisi maa- ja metsätalousministeriö ja työ-
voima- ja elinkeinokeskukset. Rekisteri sisäl-
täisi säännöksessä yksilöityjä henkilötietoja. 
Ehdotukseen sisältyy myös säännös tietojen 
julkisuudesta, luovuttamisesta, rekisteröidyn 
tarkastusoikeudesta ja tietojen säilytysajasta 
sekä niiden korjaamisesta ja poistamisesta.  

Esitykseen sisältyy säännös maa- ja metsä-
talousministeriön ja työvoima- ja elinkeino-
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keskusten oikeudesta saada salassapitosään-
nösten estämättä muulta viranomaiselta tai 
julkista tehtävää hoitavalta taholta tukea kos-
kevan asian käsittelemiseksi välttämättömät 
tiedot.  Perustuslakivaliokunnan lausuntokäy-
tännössä (PeVL 30/2005 vp. ja PeVL 
37/2005 vp.) on katsottu, ettei edellä maini-
tun kaltainen säännös ole perustuslain näkö-
kulmasta ongelmallinen, jos tietojensaantioi-
keutta ei tarpeettomasti lavenneta, ja se raja-
taan koskemaan ainoastaan välttämättömiä 
tietoja. Vastaavasti lakiehdotuksessa säädet-
täisiin maa- ja metsätalousministeriön, ja 
työvoima- ja elinkeinokeskusten oikeudesta 
salassapitosäännösten estämättä oikeus luo-
vuttaa muulle viranomaiselle tai julkista teh-
tävää hoitavalle taikka Euroopan yhteisön 
toimielimelle lakiehdotuksessa säädettyä teh-
tävää hoidettaessa saatuja, tuen saajaa koske-
via tietoja. Tietojenluovutusoikeus rajattai-
siin laissa säädetyn tarkastustehtävän hoita-
miseksi tarpeellisiin tietoihin tai sen valvo-
miseksi, että yhteisön lainsäädäntöä on nou-

datettu. Tietoja ei saisi käyttää muuhun kuin 
siihen tarkoitukseen, johon niitä on pyydetty. 

Esitykseen sisältyy säännös, jossa säädet-
täisiin valituskiellosta valtioneuvoston tämän 
lain nojalla tekemiin päätöksiin. Kyseiset 
päätökset ovat luonteeltaan poliittista ohjaus-
ta, sillä niiden sisältönä olisi kansallisen stra-
tegiasuunnitelman tai toimintaohjelman hy-
väksyminen. Valituskielto ulottuisi myös hal-
lintoviranomaisen tekemiin vähäisiin toimin-
taohjelman muutospäätöksiin, jotka edellyt-
tävät komission hyväksymisen. Nimenomai-
nen valituskielto on tarpeellinen, jotta voitai-
siin välttää oikeustilan jääminen tulkinnanva-
raiseksi. Perustuslakivaliokunta ei ole pitänyt 
vastaavantyyppistä valituskielto perustuslain 
21 §:n vastaisena (PeVL 14/2004 vp.) käsi-
tellessään päästökauppalakiehdotusta. 
 

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

Laki 

Euroopan kalatalousrahaston kansallisesta hallinnoinnista ja elinkeinokalataloudelle myön-
nettävistä tuista 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
 

1 luku  

Yleiset säännökset 

1 § 

Lain tarkoitus 

Tämän lain tarkoituksena on varmistaa Eu-
roopan kalatalousrahastosta osarahoitettujen 
elinkeinokalatalouden kehittämiseen suun-
nattujen tukien asianmukainen hallinto ja 
toimeenpano. 

 
 

2 §  

Soveltamisala 

Tätä lakia sovelletaan elinkeinokalatalou-
den kehittämiseen sekä Euroopan kalatalous-
rahastosta annetun neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1198/2006 (kalatalousrahastoasetus) 
mukaisesti kansallisen strategiasuunnitelman 
ja kalatalousrahastosta osarahoitettavan toi-
mintaohjelman laatimiseen, arvioimiseen, 
toimeenpanoon, hallinnointiin, valvontaan ja 
seurantaan.  

Tuen hakemiseen, myöntämiseen, maksa-
miseen, valvontaan, tarkastukseen, palautta-

miseen ja takaisinperintään sovelletaan valti-
onavustuslakia (688/2001), jollei tässä laissa 
toisin säädetä. 
 
 

3 §  

Suhde Euroopan yhteisön lainsäädäntöön 

Tätä lakia sovelletaan kansallisen strategia-
suunnitelman ja toimintaohjelman laatimi-
seen, arvioimiseen, toimeenpanoon, hallin-
nointiin, valvontaan ja seurantaan siltä osin 
kuin Euroopan yhteisön lainsäädännöstä ei 
muuta johdu. 
 
 

4 § 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) toimintaohjelmalla Euroopan yhteisön ja 

kansallisista varoista rahoitettavaa elinkeino-
kalatalouden kehittämiseen liittyvää ohjel-
maa, josta säädetään kalatalousrahastoase-
tuksen 17—20 artiklassa; ja 

2) kalatalousryhmällä paikallisista elinkei-
nokalatalouden kehittämiseen osallistuvista 
tahoista koostuvaa, rajatulla maantieteellisel-
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lä alueella toimivaa yhteisöä, joka toteuttaa 
kalatalousrahastoasetuksen 44 artiklan mu-
kaisia toimia. 
 
 
 

2 luku  

Kansallinen strategiasuunnitelma ja toimin-
taohjelma  

5 § 

Kansallinen strategiasuunnitelma 

Maa- ja metsätalousministeriö vastaa kala-
talousrahastoasetuksen 15 artiklassa tarkoite-
tun kansallisen strategiasuunnitelman laati-
misesta, toteuttamisesta ja seurannasta sekä 
siihen sisältyvien tavoitteiden yhteensovitta-
misesta Euroopan yhteisön yhteisen kalas-
tuspolitiikan tavoitteiden sekä yhteisön mui-
den politiikkojen kanssa.  

Valtioneuvosto hyväksyy suunnitelman 
ennen sen toimittamista Euroopan yhteisöjen 
komissiolle. 
 
 
 

6 §  

Toimintaohjelma 

Maa- ja metsätalousministeriö laatii 5 §:ssä 
tarkoitetun strategiasuunnitelman perusteella 
ehdotuksen Suomen elinkeinokalatalouden 
toimintaohjelmaksi sekä vastaa sen yhteen-
sovittamisesta Euroopan yhteisön muiden ra-
hoitusvälineiden ja ohjelmien kanssa.  

Euroopan yhteisön varoista rahoitettavaa 
toimintaohjelmaa koskevan ehdotuksen hy-
väksymisestä päättää valtioneuvosto ennen 
ehdotuksen toimittamista Euroopan yhteisö-
jen komission hyväksyttäväksi.  

Toimintaohjelman muuttamisessa noudate-
taan soveltuvin osin, mitä ohjelman laatimi-
sesta ja hyväksymisestä säädetään. Merkityk-
seltään vähäisestä muutoksesta päättää kui-
tenkin 7 §:ssä tarkoitettu hallintoviranomai-
nen.  
 
 
 

3 luku  

Toimintaohjelman hallinnointi 

7 § 

 Hallintoviranomainen  

Maa- ja metsätalousministeriö toimii kala-
talousrahastoasetuksen 58 artiklassa tarkoi-
tettuna hallintoviranomaisena.  

Hallintoviranomaisen tehtävistä säädetään 
kalatalousrahastoasetuksen 59 artiklassa.  
 

8 § 

Todentamisviranomainen  

Maa- ja metsätalousministeriö toimii kala-
talousrahastoasetuksen 58 artiklassa tarkoi-
tettuna todentamisviranomaisena.  

Todentamisviranomaisen tehtävistä sääde-
tään kalatalousrahastoasetuksen 60 artiklassa.  

 
9 § 

 Tarkastusviranomainen  

Maa- ja metsätalousministeriö toimii kala-
talousrahastoasetuksen 58 artiklassa tarkoi-
tettuna tarkastusviranomaisena. 

Tarkastusviranomaisen tehtävistä säädetään 
kalatalousrahastoasetuksen 61 artiklassa. 
 
 

10 § 

Seurantakomitea  

Valtioneuvosto asettaa kalatalousrahasto-
asetuksen 63 artiklassa tarkoitetun seuranta-
komitean ottaen huomioon mitä sen perusta-
misesta ja kokoonpanosta säädetään Euroo-
pan yhteisön lainsäädännössä. Valtioneuvos-
ton asetuksella säädetään tarkemmin seuran-
takomitean asettamisesta, kokoonpanosta ja 
sen jäsenistä. 

Seurantakomitean tehtävänä on hoitaa sille 
Euroopan yhteisön lainsäädännön mukaan 
kuuluvat tehtävät. Seurantakomitean toimi-
kausi päättyy, kun Euroopan yhteisöjen ko-
missio on hyväksynyt kalatalousrahastoase-
tuksen 67 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
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viimeisen täytäntöönpanoa koskevan loppu-
kertomuksen.  

Seurantakomitean työjärjestyksessä määrä-
tään seurantakomitean kokouksista, asioiden 
käsittelystä seurantakomiteassa sekä sen 
mahdollisuudesta kuulla asiantuntijoita. 

Seurantakomitean toiminnassa noudatetaan 
hallintolakia (434/2003), kielilakia 
(423/2003), saamen kielilakia (1086/2003) ja 
viranomaisten toiminnan julkisuudesta annet-
tua lakia (621/1999). Seurantakomitean pää-
töksentekoon osallistuvien henkilöiden toi-
mintaan sovelletaan rikosoikeudellista virka-
vastuuta koskevia säännöksiä. Seurantakomi-
tean tehtäviä hoidettaessa aiheutetun vahin-
gon korvaamisesta on voimassa, mitä vahin-
gonkorvauslaissa (412/1974) säädetään.  
 
 
 

4 luku  

Toimintaohjelman toimeenpano 

11 § 

 Maa- ja metsätalousministeriön tehtävät 

Maa- ja metsätalousministeriö vastaa: 
1) toimintaohjelman varojen käytön suun-

nittelusta ja varojen jaon valmistelusta tässä 
laissa säädettyjä tehtäviä hoitavien viran-
omaisten ja kalatalousryhmien käyttöön;  

2) toimintaohjelman Ahvenanmaan maa-
kuntaa koskevan yhteisön rahoitusosuuden 
ohjaamisesta maakunnan hallitukselle; 

3) toimintaohjelman ja sen toimeenpanon 
suunnittelusta ja kehittämisestä;  

4) varojen käytön riittävän valvonnan jär-
jestämisestä;  

5) ohjelman arvioinnin, seurannan ja tiedo-
tuksen järjestämisestä sekä 

6) kalatalousryhmien valinnasta 
Ohjelman yhtenäisen ja tehokkaan toi-

meenpanon varmistamiseksi maa- ja metsäta-
lousministeriö ohjaa ja valvoo työvoima- ja 
elinkeinokeskuksia sekä kalatalousryhmiä 
niiden hoitaessa 12 ja 13 §:ssä tarkoitettuja 
tehtäviä. Maa- ja metsätalousministeriöllä on 
oikeus pidättää itselleen päätösvalta valta-
kunnallisesti merkittävien hankkeiden hallin-
noinnista.  
 

12 § 

Työvoima- ja elinkeinokeskuksen tehtävät 

Työvoima- ja elinkeinokeskus vastaa toi-
mialueellaan tuen myöntämisestä, maksami-
sesta, paikan päällä tehtävistä todentamisista, 
seurannasta, takaisinperinnästä ja tiedottami-
sesta samoin kuin 14 §:n 2 momentissa tar-
koitetusta toimenpiteiden alueellisesta yh-
teensovittamisesta.  

Työvoima- ja elinkeinokeskus pyytää kala-
talousrahastoasetuksen IV osaston IV luvun 
mukaista tukea koskevasta hakemuksesta 
lausunnon siltä kalatalousryhmältä, jonka 
toimialueella tuettava toimenpide pääosin to-
teutetaan. Työvoima- ja elinkeinokeskus voi 
päättäessään tuen myöntämisestä poiketa lau-
sunnosta, jos tuen myöntäminen on Euroopan 
yhteisön tai kansallisen lainsäädännön taikka 
toimintaohjelman tai kalatalousrahastoase-
tuksen 45 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
paikallisen kehittämisstrategian vastaista. 
Työvoima- ja elinkeinokeskus voi lisäksi 
poiketa lausunnosta, jos hankkeiden rahoit-
tamiseen varatussa kalatalousryhmän rahoi-
tuskehyksessä ei ole määrärahaa hankkeen 
rahoittamiseksi. 
 
 

13 § 

Kalatalousryhmän tehtävät 

Kalatalousryhmä vastaa oman alueensa 
elinkeinokalatalouden kehittämistä koskevan, 
kalatalousrahastoasetuksen 45 artiklan 2 koh-
dassa tarkoitetun paikallisen kehittämisstra-
tegian toteuttamisesta, seurannasta ja siitä 
tiedottamisesta.  

Kalatalousryhmän tulee antaa 12 §:n 2 
momentissa tarkoitettu lausunto tukihake-
muksen myöntämisen tarkoituksenmukai-
suudesta paikallisen kehittämisstrategian ta-
voitteiden kannalta.  

Kalatalousryhmän toiminnassa noudatetaan 
hallintolakia, kielilakia ja viranomaisten toi-
minnan julkisuudesta annettua lakia. Kalata-
lousryhmän päätöksentekoon osallistuvien 
henkilöiden toimintaa sovelletaan rikosoi-
keudellista virkavastuuta koskevia säännök-
siä heidän hoitaessaan kalatalousryhmälle 
säädettyjä tehtäviä. Tehtäviä hoidettaessa ai-
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heutetun vahingon korvaamisesta on voimas-
sa, mitä vahingonkorvauslaissa säädetään. 
 
 

14 §  

Toimintaohjelman yhteensovittaminen 

Kalatalousrahaston toimet sovitetaan yh-
teen rakennerahastojen sekä Euroopan maa-
seudun kehittämisen maatalousrahaston ja 
Euroopan maatalouden tukirahaston kanssa 
rakennerahastoja koskevan kansallisen lain-
säädännön mukaisesti. 

Toimintaohjelmassa määriteltyjen toimen-
piteiden toimeenpano sovitetaan yhteen mui-
den alueella toteutettavien yhteisön osara-
hoitteisten ohjelmien ja tukitoimenpiteiden 
kanssa.  
 
 
 

5 luku  

Tuen hakeminen, myöntäminen ja kustan-
nusten tukikelpoisuus 

15 §  

Tukimuodot ja tuettava toiminta 

Kalatalousrahaston varoista voidaan myön-
tää tukia seuraaviin kalatalousrahastoasetuk-
sessa säädettyihin ja toimintaohjelmassa tar-
kemmin määriteltyihin toimenpiteisiin: 

1) kalastuksen, vesiviljelyn, kalan jalostuk-
sen ja kalan tukkukaupan investointeihin;  

2) elinkeinokalatalouden yritysten toimin-
taympäristön investointeihin ja kehittämis-
hankkeisiin;  

3) kalatalousryhmien toimintaan; sekä 
4) muihin kalatalousrahastoasetuksen mu-

kaisiin toimenpiteisiin. 
 
 

16 § 

Tuen hakeminen 

Kirjallinen, allekirjoitettu hakemus on toi-
mitettava ennen tuettavan toimenpiteen aloit-
tamista siihen työvoima- ja elinkeinokeskuk-
seen, jonka toimialueella tuettava toimenpide 

pääosin toteutetaan tai jonka toimialueella 
hakijan kotipaikka sijaitsee.  

Jos hakemus koskee valtakunnallista han-
ketta, josta päätöksen tekee maa- ja metsäta-
lousministeriö, hakemus on toimitettava mi-
nisteriölle.  
 

17 §  

Tuen myöntäminen ilman hakemusta 

Maa- ja metsätalousministeriö ja työvoima- 
ja elinkeinokeskukset voivat myöntää tukea 
kalatalousrahastoasetuksen 46 artiklan mu-
kaiseen tekniseen apuun ilman hakemusta.  

Maa- ja metsätalousministeriö voi myöntää 
tukea kalatalousrahastoasetuksen IV osaston 
III luvun mukaisiin toimenpiteisiin ilman ha-
kemusta toimintaohjelman tavoitteiden saa-
vuttamiseen liittyvästä erityisestä syystä.  
 

18 §  

Tuen saajaa koskevat edellytykset 

Tuen saaja voi olla oikeushenkilö tai luon-
nollinen henkilö. 

Investointeihin tukea voidaan myöntää vain 
sille, joka on arvonlisäverolaissa (1501/1993) 
tarkoitettu arvonlisäverovelvollinen. Lisä-
edellytyksenä kalastuksen investoinneissa on, 
että tuen hakija on kalastuslain (286/1982) 6 
a §:n 1 momentissa tarkoitettu ammattikalas-
taja.   

Hakijalle, joka ei tukea haettaessa täytä 2 
momentissa säädettyjä vaatimuksia, voidaan 
myöntää tukea kalastuksen investointeihin, 
jos hakija esittää hakemuksen liitteenä toteut-
tamiskelpoisen suunnitelman vaatimusten 
täyttämiseksi kolmen vuoden kuluessa vii-
meisen maksuerän maksamisesta. 
 

19 § 

Kustannusten tukikelpoisuus 

Tukea voidaan myöntää tuettavasta toi-
menpiteestä aiheutuviin kustannuksiin, jotka 
ovat syntyneet tukihakemuksen vireille tulon 
jälkeen.  

Tukea voidaan myöntää vain investointi-
hankkeeseen, jonka kokonaiskustannukset 
ovat vähintään 3 000 euroa, jollei tuen myön-
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tämiselle ole elinkeinokalatalouden kehittä-
miseen liittyvää painavaa syytä.  

Yksinomaan julkisesti rahoitettuun hank-
keeseen liittyvissä hankinnoissa, jotka jäävät 
julkisista hankinnoista annetun lainsäädän-
nön soveltamisalan ulkopuolelle, on pyydet-
tävä tarjous vähintään kolmelta eri toimitta-
jalta, jos hankinnan arvo ylittää 1 000 euroa. 

Kehittämishankkeissa syntyvät yleiskus-
tannukset ovat tukikelpoisia, jos ne kohdistu-
vat hankkeeseen perustellulla tavalla ja nii-
den kohdistuminen hankkeeseen on luotetta-
vasti osoitettu.  

Luontaissuoritukset ovat tukikelpoisia kus-
tannuksia osana hankkeen yksityistä rahoi-
tusosuutta.  

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-
kemmin hyväksyttävistä yleiskustannuksista 
ja luontaissuorituksista sekä niiden erittelys-
tä, osoittamisesta ja enimmäismäärästä.  
 
 

20 § 

Kehittämissuunnitelma 

Investointituen hakija voi esittää hakemuk-
sen yhteydessä yrityksen tai ammatinharjoit-
tajan toiminnan kehittämisen kannalta olen-
naiset seikat sisältävän kehittämissuunnitel-
man. Työvoima- ja elinkeinokeskuksen tulee 
ottaa kehittämissuunnitelma huomioon korot-
tavana tekijänä tuen tasosta päättäessään.  

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-
kemmin kehittämissuunnitelman sisällöstä. 

 
 
 

6 luku 

Erinäiset säännökset 

21 § 

Tuen myöntäjään ja tuen saajaan kohdistuvat 
tarkastukset 

 
Maaseutuvirasto tarkastaa tuen saajan to-

teuttamat toimenpiteet sekä tuen myöntämi-
seen liittyvät menettelyt tarkastusviranomai-
sen laatiman ja komission hyväksymän tar-
kastusstrategian mukaisesti. 

Maa- ja metsätalousministeriö voi tarvitta-
essa tehdä tuen myöntämiseen, maksamiseen 
ja käyttöön liittyvien edellytysten ja ehtojen 
noudattamisen valvomiseksi tuen myöntäjiin 
ja saajiin kohdistuvia tarkastuksia. Vastaava 
oikeus on tuen saajien osalta työvoima- ja 
elinkeinokeskuksilla.  
 
 
 

22 §  

Seurantajärjestelmä 

Tukien rahoituksen, myöntämisen, maksa-
misen, tarkastuksen ja takaisinperinnän sekä 
niiden vaikutusten seurannan tietojärjestel-
mänä toimii elinkeinokalatalouden rakenne-
tukirekisteri.  

Elinkeinokalatalouden rakennetukirekiste-
rin rakentamisesta ja kehittämisestä vastaa 
maa- ja metsätalousministeriö. Rekisterin yl-
läpidosta vastaa maa- ja metsätalousministe-
riö ja työvoima- ja elinkeinokeskukset yh-
dessä.  

Rekisteriin voidaan tallentaa seuraavat tie-
dot:  

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

2) hakijan yhteyshenkilön nimi ja yhteys-
tiedot 

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

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

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

6) hankkeen ohjausryhmän jäsenten nimi- 
ja yhteystiedot; 

7) tiedot tuensaajalle myönnetyistä ja mak-
setuista tuista; 

8) tuettavaan toimenpiteeseen käytettävän 
julkisen ja yksityisen rahoituksen määrä; 

9) tiedot paikan päällä tehtävistä todenta-
misista;  

10) tiedot tarkastuksesta ja siinä tehdyistä 
havainnoista;  

11) tiedot tuen saajalta takaisinperittävistä 
tuista sekä takaisinperinnän toteutumisesta; 

12) seurantaa varten kerättävät, toimintaoh-
jelmassa määriteltyjen indikaattorien mukai-
set tiedot; sekä 
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13) kehittämissuunnitelmaa koskevat tie-
dot.  

 
 

23 §  

Tietojen julkisuus, tietojensaantioikeus ja tie-
tojen luovuttaminen 

Elinkeinokalatalouden rakennetukirekiste-
riin sisältyvien tietojen julkisuudesta on voi-
massa, mitä viranomaisten toiminnan julki-
suudesta annetussa laissa säädetään.  

Maa- ja metsätalousministeriöllä, työvoi-
ma- ja elinkeinokeskuksilla ja maaseutuviras-
tolla on salassapitosäännösten estämättä oi-
keus saada muulta viranomaiselta, julkista 
tehtävää hoitavalta taholta ja kalatalousryh-
mältä hakijaa tai tuen saajaa, tämän tervey-
dentilaa, taloudellista asemaa ja liike- tai 
ammattitoimintaa, julkisista varoista myön-
nettyä rahoitusta tai muuta tuen kannalta 
merkityksellistä olosuhdetta koskevia tietoja, 
jotka ovat välttämättömiä tukea koskevan 
asian käsittelemiseksi.  

Maa- ja metsätalousministeriöllä, työvoi-
ma- ja elinkeinokeskuksella ja maaseutuvi-
rastolla on salassapitosäännösten estämättä 
oikeus luovuttaa muulle viranomaiselle tai 
julkista tehtävää hoitavalle taikka Euroopan 
yhteisön toimielimelle tässä laissa säädettyä 
tehtävää hoidettaessa saatuja, tuen saajaa 
koskevia tietoja, jotka ovat välttämättömiä 
viranomaiselle, julkista tehtävää hoitavalle 
tai toimielimelle säädetyn tarkastustehtävän 
suorittamiseksi tai sen valvomiseksi, että Eu-
roopan yhteisön lainsäädäntöä on noudatettu. 

Edellä 2 ja 3 momentin perusteella saatuja 
tietoja ei saa käyttää muuhun kuin siihen tar-
koitukseen, johon niitä on pyydetty. 
 
 

24 §  

Tietojen säilyttäminen ja rekisteröidyn tar-
kastusoikeus 

Elinkeinokalatalouden rakennetukirekiste-
riin sisältyviä tietoja säilytetään kolme vuotta 
siitä, kun toimintaohjelma on kalatalousra-
hastoasetuksen 86 artiklan mukaisesti päätet-
ty. Rekisteröidyn oikeuteen tarkastaa häntä 
koskevat elinkeinokalatalouden rakennetuki-

rekisteriin sisältyvät tiedot, tiedoissa olevien 
virheiden tai puutteiden oikaisuun sekä van-
hentuneiden ja tarpeettomien tietojen poista-
miseen sovelletaan, mitä henkilötietolaissa 
(523/1999) säädetään. 

 
 

 
25 § 

Kalatalousryhmän hyväksyminen 

Kalatalousryhmäksi voidaan hyväksyä re-
kisteröity yhdistys tai muu yksityisoikeudel-
linen yhteisö, joka täyttää ryhmälle yhteisön 
lainsäädännössä säädetyt toiminnalliset ja 
hallinnolliset edellytykset.  

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-
kemmin kalatalousryhmien valintaperusteis-
ta, hyväksymisessä noudatettavasta menette-
lystä sekä kalatalousryhmille jaettavan rahoi-
tuksen määräytymisperusteista. 
 
 

26 § 

Muutoksenhaku 

Valtioneuvoston päätökseen, joka koskee 5 
§:ssä tarkoitetun kansallisen strategiasuunni-
telman tai 6 §:ssä tarkoitetun toimintaohjel-
man hyväksymistä tai muuttamista, ei saa va-
littamalla hakea muutosta. Hallintoviran-
omaisen 6 §:n 3 momentissa tarkoitetusta 
päätöksestä ei saa valittamalla hakea muutos-
ta. 

Maa- ja metsätalousministeriön tämän lain 
nojalla tekemään päätökseen saa hakea muu-
tosta valittamalla siten kuin hallintolainkäyt-
tölaissa (586/1996) säädetään.  

Työvoima- ja elinkeinokeskuksen tämän 
lain nojalla tekemään päätökseen saa hakea 
muutosta valittamalla maaseutuelinkeinojen 
valituslautakuntaan siten kuin hallintolain-
käyttölaissa säädetään.  

Maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan 
päätökseen, joka koskee tuen takaisinperintää 
saa hakea muutosta valittamalla siten kuin 
hallintolainkäyttölaissa säädetään. Valitus-
lautakunnan tämä lain nojalla antamaan pää-
tökseen saa hakea muutosta valittamalla kor-
keimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hal-
linto-oikeus myöntää valitusluvan.  
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27 § 

Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan  päivänä     kuuta 

200 . 
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 

lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin. 

————— 

Helsingissä 19 päivänä lokakuuta 2006 

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja 
 
 

 


