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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maa- ja elintar-
viketalouden sekä maaseudun tutkimus- ja kehittämis-
hankkeiden rahoituksesta sekä laiksi eräiden työ- ja elin-
keinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden 
rahoittamisesta annetun lain muuttamisesta  

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki 
maa- ja elintarviketalouden sekä maaseudun 
tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoituk-
sesta. Samalla kumottaisiin nykyinen valta-
kunnallisen maaseudun kehittämisen ja tut-
kimuksen sekä maa- ja elintarviketalouden 
tutkimuksen rahoituksesta annettu laki.  Li-
säksi eräiden työ- ja elinkeinoministeriön 
hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden ra-
hoittamisesta annettua lakia muutettaisiin. 
Ehdotukset liittyvät hallitusohjelman mukai-
seen organisaatiomuutokseen, jossa eräitä 
maaseudun kehittämistehtäviä siirretään 
maa- ja metsätalousministeriöstä työ- ja elin-
keinoministeriöön.  

Kansallisin varoin tapahtuva valtakunnalli-
seen maaseudun kehittämiseen ja tutkimuk-
seen liittyvien hankkeiden rahoittaminen siir-
rettäisiin valtaosin maa- ja metsätalousminis-
teriöstä työ- ja elinkeinoministeriöön, joka 
vastaa yleisestä alueiden kehittämisestä ja 
siihen liittyvien valtakunnallisten hankkeiden 
rahoittamisesta.  

Hallinto muuttuisi siten, että työ- ja elin-
keinoministeriön hallinnonalalla rahoitettai-
siin kansallisin varoin valtakunnallisia maa-
seudun kehittämishankkeita ja maa- ja metsä-
talousministeriön hallinnonalalla lähes yk-
sinomaan EU:n maaseuturahastosta rahoitet-
taviin ohjelmiin sisältyviä maaseutuhankkei-

ta. Maa- ja metsätalousministeriössä rahoitet-
taisiin myös edelleen kansallisin varoin maa- 
ja elintarviketalouden tutkimukseen ja niiden 
kehittämistoimintaan liittyviä hankkeita. 
Kansallisin varoin toteutettavan maaseudun 
tutkimuksen ja kehittämisen rahoitus maa- ja 
metsätalousministeriössä jäisi hyvin vähäi-
seksi. 

Ehdotettu uusi laki koskisi elinkeinollisia 
maa- ja elintarviketalouden tutkimus- ja ke-
hittämishankkeita. Lisäksi siihen sisältyisi 
edelleen mahdollisuus avustusten myöntämi-
seen laajoihin maaseudun kehittämistä ja tut-
kimusta koskeviin hankkeisiin. Pääosin nii-
den tukeminen tapahtuisi työ- ja elinkeino-
ministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hank-
keiden rahoittamisesta annetun lain nojalla. 
Viimeksi mainittuun lakiin ehdotetaan lisät-
täväksi kyseisten hankkeiden tukemista sekä 
hankkeiden hallinnointia koskevat tarvittavat 
säännökset. 

Toteutettavaan organisaatiomuutokseen si-
sältyy myös valtioneuvoston asettaman maa-
seutupolitiikan yhteistyöryhmän toiminnan 
painopisteen siirtäminen työ- ja elinkeinomi-
nisteriöön. Esitys liittyy valtion vuoden 2012 
talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsi-
teltäväksi sen yhteydessä. 

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voi-
maan 1 päivänä tammikuuta 2012. 

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

1  Johdanto 

Vastuu valtakunnallisesta alueiden kehit-
tämisestä kuuluu nykyisin työ- ja elinkeino-
ministeriölle alueiden kehittämistä koskevien 
asioiden siirryttyä sinne ministeriön perusta-
misen yhteydessä. Samalla työ- ja elinkei-
noministeriölle tuli mahdolliseksi myöntää 
tukea alueiden kehittämistä sekä taloudelli-
sen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuulu-
vuuden lujittamista koskeviin alueellisiin ja 
valtakunnallisiin ohjelmiin ja hankkeisiin. 
Näihin toimenpiteisiin puolestaan on yksin-
omaan kansallisen rahoituksen lisäksi ollut 
saatavissa myös EU:n rakennerahastojen va-
roja.  

Maa- ja metsätalousministeriön hallin-
nonalalla on jo pitkään tuettu myös maaseu-
dun kehittämiseen liittyviä tutkimus- ja ke-
hittämishankkeita. Varsinkin Suomen liityt-
tyä Euroopan Unioniin (EU) maaseudun ke-
hittämiseen liittyvien hankkeiden tukeminen 
lisääntyi olennaisesti, kun tarkoitukseen oli 
käytettävissä myös Euroopan maatalouden 
ohjaus- ja tukirahaston varoja. Samalla kui-
tenkin säilyi yksinomaan kansallisin varoin 
toteutettu valtakunnallisten maaseudun tut-
kimus- ja kehittämishankkeiden tukeminen.  

Maa- ja metsätalousministeriön hallin-
nonalalla on myös pitkään rahoitettu erilaista 
maa- ja elintarviketalouden tutkimusta ja ke-
hittämishankkeita. Tutkimusrahoituksesta 
valtaosa suuntautuu tutkimuslaitosten toimin-
tamenoina laitosten tutkimusinfrasturktuuriin 
ja tukipalveluihin, minkä lisäksi pientä osuut-
ta käytetään niin sanottuna vastin- tai sei-
menrahoituksena, kun haetaan ulkopuolista, 
kilpailtua tutkimusrahoitusta. Tällaista rahoi-
tusta on mahdollista saada muun muassa 
Suomen Akatemialta, Tekesiltä, EU:n tutki-
musrahoitusvaroista sekä maa- ja metsätalo-
usministeriön kilpailtavista tutkimusrahoi-
tusvaroista. Maa- ja metsätalousministeriö 
rahoittaa myös strategista ohjaamista ja ke-
hittämistä tukevia tutkimuksia, selvityksiä 
sekä arviointeja tutkimus- ja kehittämisva-
roilla, mutta tämä rahoitus on ensisijaisesti 
kohdistettu ministeriön hallinnonalalla muille 
aloille kuin maa- ja elintarviketalouteen. 
Maa- ja elintarviketutkimushankkeita puoles-

taan rahoitetaan lähinnä maatilatalouden ke-
hittämisrahaston varoin.  

Maatalouden tutkimuksen rahoittamista 
voidaan pitää luontevasti maa- ja metsätalo-
usministeriön toimialaan kuuluvana. Siirtä-
mällä yksinomaan kansallisin varoin toteutet-
tavan maaseudun tutkimus- ja kehittämistoi-
minnan rahoittaminen valtaosin työ- ja elin-
keinoministeriön hallinnonalan kehittämis-
hankkeiden rahoituksen yhteyteen voidaan 
sen sijaan saavuttaa synergiahyötyjä. Vaikka 
maaseudun kehittämistoiminnassa tehdään 
paljon hallinnonalat ylittävää yhteistyötä, 
nykyinen toimintatapa on edellyttänyt, että 
alueiden kehittämisestä annetun lain 
(1651/2009) 9 §:ssä tarkoitettujen ja sitä ai-
kaisemman lain mukaisten yhteistyöryhmien 
hallinnointiin on tarvittavat voimavarat kah-
dessa eri ministeriössä.  

Hallitusohjelman mukainen maaseudun 
kehittämistehtävien uudelleen järjestely edel-
lyttää myös lainsäädännön muuttamista. Täl-
löin maa- ja metsätalousministeriön hallin-
nonalan lainsäädännössä painopiste olisi 
maa- ja elintarviketalouden tutkimus- ja ke-
hittämishankkeiden rahoituksessa ja kansalli-
sesti rahoitettujen valtakunnallisten maaseu-
dun tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoi-
tus siirrettäisiin pääosin työ- ja elinkeinomi-
nisteriön lainsäädäntöön. Samalla voimassa 
olevien säännösten mukaisesti maa- ja metsä-
talousministeriön yhteydessä olevan maaseu-
tupolitiikan yhteistyöryhmän toimipaikka ja 
yhteistyöryhmän toimintaan maa- ja metsäta-
lousministeriössä keskeisesti osallistuvat vir-
kamiehet siirtyisivät työ- ja elinkeinoministe-
riöön. 

 
 

2  Nykyti la  

2.1 Lainsäädäntö ja käytäntö 

Ministeriöiden välinen työnjako 

Maa- ja metsätalousministeriön toimialaan 
kuuluu valtioneuvoston ohjesäännön 
(262/2003) 19 §:n mukaan muun muassa 
maaseudun kehittäminen. Maa- ja metsätalo-
usministeriöstä annetun valtioneuvoston ase-



 HE 64/2011 vp  
  

 

3

tuksen (1061/2003) 1 §:ssä luetellaan maa- ja 
metsätalousministeriön tehtävät. Pykälän 1 
kohdan mukaan näihin kuuluvat maa- ja puu-
tarhatalous sekä maaseudun kehittäminen.  

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen 
mukaisen työjärjestyksen (508/2007) 9 §:n 1 
momentissa tämä on osoitettu maatalousosas-
ton tehtäviksi siten, että työjärjestyksen 9 §:n 
1 momentin mukaan maatalousosasto käsitte-
lee maataloutta, puutarhataloutta ja muita 
maaseutuelinkeinoja samoin kuin näiden 
toimintaedellytysten ja rakenteen kehittämis-
tä koskevat asiat, jollei asia kuulu muulle 
osastolle. Lisäksi osasto käsittelee maaseutu-
poliittiset toimintalinjat ja Euroopan unionin 
(EU) alue- ja maaseudun kehittämistä koske-
vat ohjelmat ja yhteisöaloiteohjelmat ja kan-
sallista maaseutuverkostoa koskevat asiat. 

Maa- ja metsätalousministeriö on 30 päi-
vänä huhtikuuta 2008 maa- ja metsätalous-
ministeriön maatalousosastosta antamallaan 
määräyksellä Dnro 1205/02/2008 vahvistanut 
osaston työjärjestyksen. Sen 10 §:n 2 mo-
mentin 9 kohdan mukaan maaseudun kehit-
tämisyksikkö vastaa hallinnonalojen välisestä 
maaseutupolitiikan yhteistyöryhmästä (YTR) 
ja teemaryhmätyöstä ja 10 kohdan mukaan 
valtakunnallisista maaseudun tutkimus- ja 
kehittämishankkeista sekä valtakunnallisesta 
kylätoiminnan kehittämisestä. Pykälän 4 
momentin mukaan yksikössä on muun muas-
sa maaseutupolitiikkajaosto, joka pykälän 7 
momentin mukaan vastaa pykälän 2 momen-
tin 9 ja 10 kohdassa mainituista asioista.  

Valtioneuvoston ohjesäännön 21 §:n mu-
kaan työ- ja elinkeinoministeriön toimialaan 
puolestaan kuuluu muun muassa alueiden 
kehittäminen ja maakunnan liittojen yhteis-
toiminta-alueet. Työ- ja elinkeinoministeriös-
tä annetussa valtioneuvoston asetuksessa 
(1024/2007) säädetään ministeriön tehtävistä. 
Asetuksen 1 §:n 3 kohdan mukaan niihin 
kuuluvat muun muassa alueiden kehittämisen 
suunnittelu, toteutus ja yhteensovittaminen 
sekä maakuntien yhteistoiminnan järjestämi-
sen tukeminen. 

Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen 
mukaisessa työjärjestyksessä (979/2011) 
säädetään tarkemmin tehtävien jaosta. Työ-
järjestyksen 13 §:n 2 momentin mukaan poli-
tiikka- ja ohjausyksikkö johtaa konsernistra-
tegian ja aluestrategian valmistelua. Työjär-

jestyksen 16 §:n 9) kohdan mukaan politiik-
ka- ja ohjausyksikkö käsittelee lisäksi alue-
poliittisten strategialinjausten ja aluekehittä-
misen tavoitteita koskevan valtioneuvoston 
päätöksen valmistelun yhteensovittamisen 
sekä osallistumisen muiden hallinnonalojen 
vastuulla olevan aluekehittämisen valmiste-
luun. Työjärjestyksen 17 §:n mukaan taas 
alueosasto käsittelee muun muassa asiat, jot-
ka koskevat aluestrategian ja tavoitepäätök-
sen valmistelua ja niiden toimeenpanoa, maa-
kuntaohjelmia ja niiden toteuttamissuunni-
telmia sekä muita kansallisia alueiden kehit-
tämisohjelmia ja toimenpiteitä, maakunnan 
kehittämisrahaa, Suomen tavoitteiden edis-
täminen Euroopan Unionin koheesiopolitii-
kassa, Euroopan unionin ja kansallisen alue- 
ja työllisyyspolitiikan yhteensovittaminen 
rakennerahasto-ohjelmissa sekä rakennera-
hasto-ohjelmien ja niihin sisältyvien toimen-
piteiden toimeenpanoon liittyviä tehtäviä. 
Osasto käsittelee myös elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskusten sekä työ ja elinkeino-
toimistojen hallinnollinen ohjausta ja valvon-
taa.  

 
 

Alueiden kehittämistä koskeva lainsäädäntö 

Aikaisemmin alueiden kehittämisestä sää-
dettiin alueiden kehittämislaissa (602/2002). 
Lain nojalla on laadittu erilaisia valtakunnal-
liseen alueiden kehittämiseen tarkoitettuja 
ohjelmia ja siinä on säädetty myös niiden to-
teuttamisesta. Lain 14 ja 15 §:ssä säädettiin 
erityisohjelmista, joihin kuuluu myös maa-
seutupoliittinen erityisohjelma. Maaseutupo-
liittisesta erityisohjelmasta säädettiin tar-
kemmin lain 15 §:n 2 momentissa. Lainkoh-
dan mukaan kyseisen ohjelman tavoitteena 
oli uudistaa ja monipuolistaa elinkeinoja sekä 
turvata ja kehittää palveluja maaseudulla so-
vittamalla yhteen maaseutua koskevia eri 
hallinnonalojen toimenpiteitä.  

Alueiden kehittämislain 17 §:ssä säädettiin 
lisäksi tarkemmin ohjelmista ja niiden val-
mistelusta. Pykälän mukaan lain 15 §:ssä tar-
koitettujen erityisohjelmien valmistelua, yh-
teensovittamista ja arviointia varten voitiin 
asettaa yhteistyöryhmiä. Lainkohdan mukaan 
yhteistyöryhmissä tuli olla edustettuina jäse-
net ministeriöistä sekä sellaisista oikeushen-
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kilöistä, joilla on huomattava merkitys aluei-
den kehittämisessä. Yhteistyöryhmien pu-
heenjohtajat ja muut jäsenet määräsi valtio-
neuvosto.  

Alueiden kehittämislaki on kumottu lailla 
alueiden kehittämisestä. Sitä sovelletaan alu-
eiden kehittämiseen, alueiden kehittämistä 
koskevien suunnitelmien ja ohjelmien val-
misteluun ja toimeenpanoon sekä niiden yh-
teensovittamiseen ja seurantaan. Lain 6 §:n 2 
momentin mukaan valtioneuvosto päättää 
valtakunnallisista alueiden kehittämistavoit-
teista. Myös uuden lain mukaan tavoitteiden 
tarkentamiseksi ja toteuttamiseksi voidaan 
laatia erityisohjelmia ja periaatepäätöksiä. 
Alueiden kehittämisen kannalta keskeiset 
ministeriöt määrittelevät hallinnonalaansa 
varten alueiden kehittämisen tavoitteet ja 
toimenpiteet osana hallinnonalansa suunnit-
telua. Lain 7 §:n mukaan taas työ- ja elinkei-
noministeriö vastaa valtakunnallisten aluei-
den kehittämistavoitteiden valmistelusta sekä 
maakuntaohjelmien ja muiden mainitun lain 
mukaisten ohjelmien valmistelun ja toimeen-
panon yhteensovittamisesta, seurannasta ja 
arvioinnista yhteistyössä ministeriöiden, 
maakunnan liittojen ja muiden alueiden ke-
hittämisen kannalta keskeisten tahojen kans-
sa.  

Alueiden kehittämisestä annetun lain 9 §:n 
mukaan kyseisessä laissa tarkoitettujen eri-
tyisohjelmien, periaatepäätösten ja muiden 
aluepoliittisesti merkittävien kokonaisuuksi-
en valmistelun ja toimeenpanon yhteensovit-
tamista sekä ennakointia, seurantaa ja arvi-
ointia varten voidaan edelleen asettaa yhteis-
työryhmiä. Yhteistyöryhmissä ovat edustet-
tuina ministeriöt ja sellaiset oikeushenkilöt, 
joilla on huomattava merkitys alueiden kehit-
tämisessä. Valtioneuvosto asettaa yhteistyö-
ryhmät ja määrää niiden puheenjohtajat. Työ- 
ja elinkeinoministeriö päättää yhteistyöryh-
män jäsenistön muutoksista. Valtioneuvoston 
asetuksella voidaan antaa tarkempia sään-
nöksiä yhteistyöryhmien kokoonpanosta ja 
tehtävistä sekä säätää niiden toimikaudesta ja 
työskentelytavoista. 

Alueiden kehittämisestä annetussa laissa ei 
suoraan säädetä maaseutupolitiikan yhteis-
työryhmästä, vaan yksinomaan maakunnalli-
sista maaseudun yhteistyöryhmistä. Nykyisin 
toimivasta maaseutupolitiikan yhteistyöryh-

mästä säädetään ainoastaan valtakunnallisen 
maaseudun kehittämisen ja tutkimuksen sekä 
maa- ja elintarviketalouden tutkimuksen ra-
hoituksesta annetun lain (1477/2007), jäl-
jempänä tutkimusrahoituslaki, 6 §:ssä, jossa 
kuitenkin viitataan jo kumotun alueiden ke-
hittämislain mukaiseen yhteistyöryhmään. 

 
 

Maaseudun kehittämishankkeiden rahoitta-
mista koskeva lainsäädäntö 

Erilaisia joko suoraan tai välillisesti aluei-
den kehittämiseen liittyviä hankkeita on pit-
kään rahoitettu eri ministeriöiden hallin-
nonaloilla asianomaisen hallinnonalan lain-
säädännön mukaisesti, minkä lisäksi alueelli-
set toimijat, erityisesti maakuntien liitot ovat 
rahoittaneet alueellisia ja alueiden välisiä 
hankkeita.  

Nimenomaan maaseudun kehittämishank-
keiden rahoittamista koskevista laeista tär-
keimmät ovat voimassa nykyisin maa- ja 
metsätalousministeriön lainsäädännössä, 
minkä lisäksi työ- ja elinkeinoministeriön 
hallinnonalan lainsäädännön nojalla voidaan 
rahoittaa yleisesti alueiden kehittämiseen liit-
tyviä hankkeita. Alueiden kehittämishank-
keet sisältävät myös maaseudun kehittämi-
seen kohdistuvia toimenpiteitä.  

Maa- ja metsätalousministeriön hallin-
nonalalla lainsäädäntö on eriytetty siten, että 
maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun 
lain (1443/2006) nojalla voidaan yritystoi-
minnan lisäksi tukea sekä EU:n osaksi rahoit-
tamia että kokonaan kansallisin varoin rahoi-
tettuja kehittämishankkeita, koulutushankkei-
ta, yleishyödyllisiä investointeja ja koor-
dinointihankkeita. Soveltamisalasta huoli-
matta laki on lähinnä tarkoitettu EU:n maa-
seutuohjelmien toimeenpanoon. Tuetut 
hankkeet ovat yleensä joko paikallisia tai 
alueellisia, joskaan valtakunnallisiakaan 
hankkeita ei ole suljettu lain soveltamisalan 
ulkopuolelle. Käytännössä lain avulla nykyi-
sin toimeenpannaan EU:n maaseudun kehit-
tämisrahaston varoin toteutettavaa Manner-
Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa.  

Tutkimusrahoituslain nojalla puolestaan 
toimeenpannaan laajoja, merkitykseltään val-
takunnallisia maaseudun tutkimus- ja kehit-
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tämishankkeita, jotka rahoitetaan yksin-
omaan kansallisin varoin.     

Maa- ja elintarviketalouden tutkimusten li-
säksi tutkimusrahoituslain nojalla on mahdol-
lista myöntää avustusta sellaiseen tutkimus- 
tai kehittämistoimintaan, joka valtakunnalli-
sesti merkittävällä tavalla edistää maaseudun 
kehittämistä ja maaseutupolitiikan tavoittei-
den toteutumista. Tutkimusrahoituslaki ei 
koske sellaiseen maaseudun kehittämiseen 
myönnettäviä avustuksia, joiden rahoittami-
seen Euroopan unioni (EU) osallistuu.  

Tutkimusrahoituslain mukaista avustusta 
voidaan myöntää valtion talousarviossa tai 
maatilatalouden kehittämisrahaston käyttö-
suunnitelmassa tarkoitusta varten osoitetuista 
varoista sellaiselle luonnolliselle henkilölle, 
yksityisoikeudelliselle tai julkisoikeudellisel-
le yhteisölle taikka säätiölle, jolla on riittävät 
edellytykset hankkeen toteuttamiseen. Tuki-
kelpoisia ovat toiminnasta aiheutuvat tarpeel-
liset ja kohtuulliset kustannukset siten, että 
avustusten myöntämisessä on tullut kuitenkin 
ottaa huomioon Euroopan yhteisön perusta-
missopimuksen 87 artiklassa tarkoitetun val-
tiontuen myöntämisen edellytykset ja rajoi-
tukset.  

Tuettavasta toiminnasta, avustuksen enim-
mäismäärästä, hyväksyttävistä kustannuksis-
ta ja menettelystä on lisäksi säädetty tar-
kemmin valtakunnallisen maaseudun kehit-
tämisen ja tutkimuksen sekä maa- ja elintar-
viketalouden tutkimuksen rahoituksesta an-
netussa valtioneuvoston asetuksessa 
(35/2009). Olennaista on, että avustusta voi-
daan myöntää vain tavoitteiltaan, sisällöltään 
ja kestoltaan määriteltyyn hankkeeseen. 
Avustus voi kattaa hyväksyttävät kustannuk-
set kokonaankin. Hyväksyttäviä kustannuksia 
ovat palkat ja niitä vastaavat menot, ostopal-
veluista, tarvikehankinnoista ja käyttöoike-
uksien hankkimisesta aihetuvat kustannukset 
sekä kustannukset hankkeen tulosten julkai-
semisesta ja kääntämisestä. Tukikelpoisia 
ovat myös sellaiset yleiskustannukset, jotka 
kohdennetaan hankkeelle. Avustuksiin sovel-
letaan lisäksi valtionavustuslakia (688/2001). 

Avustusta haetaan maa- ja metsätalousmi-
nisteriöltä, joka myöntää ja maksaa avustuk-
sen. Tutkimusrahoituslain 6 §:ssä säädetään 
lisäksi alueiden kehittämislain (602/2002) 
17 §:ssä tarkoitetun mukaisesta maaseutupo-

litiikan yhteistyöryhmästä, joka toimii maa- 
ja metsätalousministeriön yhteydessä ja jon-
ka on mainitun 6 §:n 1 momentin mukaan 
annettava lausunto tutkimusrahoituslain mu-
kaiseen valtakunnalliseen maaseudun kehit-
tämiseen ja tutkimukseen käytettävissä olevi-
en varojen jakamisesta. 

 
 

Aluekehityshankkeiden rahoittamista koske-
va lainsäädäntö 

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalal-
la puolestaan on mahdollista rahoittaa hank-
keita eräiden työ- ja elinkeinoministeriön 
hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden ra-
hoittamisesta annetun lain (1652/2009), jäl-
jempänä TEM:n rahoituslaki, nojalla. Lakia 
sovelletaan myönnettäessä tukea työ- ja elin-
keinoministeriön hallinnonalalla alueiden 
kehittämistä sekä taloudellisen, sosiaalisen ja 
alueellisen yhteenkuuluvuuden lujittamista 
koskeviin sellaisiin alueellisiin ja valtakun-
nallisiin ohjelmiin ja hankkeisiin, jotka rahoi-
tetaan valtion talousarvioon otetusta määrä-
rahasta. Lakia sovelletaan sekä EU:n raken-
nerahastojen varoista että kokonaan kansalli-
sista varoista rahoitettuihin hankkeisiin. 
TEM:n rahoituslain lisäksi sovelletaan valti-
onavustuslakia.  

Lain mukaista tukea voivat myöntää maa-
kunnan liitot, elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskukset Euroopan sosiaalirahastosta 
osarahoitettaviin kehittämishankkeisiin sekä 
työ- ja elinkeinoministeriö sellaisiin kehittä-
mishankkeisiin, jotka koskevat useampaa 
kuin yhtä aluetta tai ovat valtakunnallisesti 
tärkeitä.  Käytännössä työ- ja elinkeinominis-
teriö on rahoittanut lähinnä valtakunnallisia 
kehittämishankkeita. 

Tuen saajina voivat olla julkis- ja yksityis-
oikeudelliset oikeushenkilöt. Tukea voidaan 
myöntää yhteishankkeisiin ja sitä voidaan 
myös tietyin edellytyksin siirtää. Tuen myön-
tämisen edellytyksenä muun ohessa on, että 
tuen saajalla on taloudelliset ja muut edelly-
tykset toteuttaa hanke ja että tuki on perustel-
tua tuen käytölle asetettujen tavoitteiden 
kannalta, minkä lisäksi sillä tulee olla merkit-
tävä vaikutus hankkeen toteuttamiseen. Tuki 
ei saa kattaa hankkeesta aiheutuvien kustan-
nusten täyttä määrää. Tuen hakijan tulee 
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osallistua hankkeesta aiheutuviin kustannuk-
siin, jollei siitä poikkeamiseen ole erityisiä 
syitä. Tukea haetaan tukea myöntävältä vi-
ranomaiselta ja sitä voidaan myöntää vain 
hakemisen jälkeen syntyneisiin kustannuk-
siin. Laissa on myös tuen takaisinperintää 
koskevat säännökset. Lakia tarkempia sään-
nöksiä on annettu eräiden työ- ja elinkeino-
ministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hank-
keiden rahoittamisesta annetussa valtioneu-
voston asetuksessa (1695/2009). Asetuksessa 
säädetään tuen kohteista, tukitasoista, tuen 
siirtämisestä ja yhteishankkeista. Lisäksi 
säännöksiä on hakemuksen ja tukipäätöksen 
vähimmäissisällöstä ja hyväksyttävistä kus-
tannuksista.  Hyväksyttäviä kustannuksia ke-
hittämishankkeissa ovat hankkeen toteutta-
misen kannalta tarpeelliset, kohtuulliset 
palkka- ja palkkiokustannukset ja niihin liit-
tyvät lakisääteiset kustannukset, matkakus-
tannukset, ostopalvelut, vuokrakustannukset 
ja muut hankkeen toteuttamisesta välittömäs-
ti aiheutuvat eritellyt kustannukset.  

 
 

Maa- ja elintarviketalouden tutkimushank-
keiden rahoitus 

Maa- ja metsätalousministeriön hallin-
nonalan rahoituksella toteutettavasta maa- ja 
elintarviketalouteen liittyvästä tutkimuksesta 
huomattava osa tehdään Maa- ja elintarvike-
talouden tutkimuskeskuksen tutkimustoimin-
tana ja rahoitetaan valtion talousarvion mo-
mentin 30.20.01 määrärahasta. Lisäksi Elin-
tarviketurvallisuusvirastolla on elintarvike-
valvonnan ohella jonkin verran myös tutki-
mustoimintaa, joka rahoitetaan viraston toi-
mintamenoista. Tämä tutkimustoiminta on 
pääsääntöisesti pitkäjänteistä, tulossopimuk-
siin sidottua toimintaa. Maan- ja metsätalo-
usministeriön hallinnonalan tutkimuslaitokset 
voivat osallistua myös yhdessä muiden tut-
kimuslaitosten, yliopistojen ja muiden toimi-
joiden kanssa yhteistutkimushankkeisiin, joi-
ta rahoitetaan pääasiassa maatilatalouden ke-
hittämisrahaston varoin. Hankkeita voidaan 
rahoittaa myös ministeriön hallinnonalalla 
tutkimukseen ja kehittämiseen osoitetusta 
valtion talousarvion määrärahasta momentil-
la 30.01.22. Rahoitus tämän momentin mää-
rärahasta on kuitenkin kohdistettu ensisijai-

sesti ministeriön muille sektoreille kuin maa- 
ja elintarviketalouteen. 

Maatilatalouden kehittämisrahastosta anne-
tun lain (657/1966) nojalla on pitkään ollut 
mahdollista myös kehittämisrahaston varoin 
rahoittaa erilaisia maatalouden tutkimus-
hankkeita siten, kuin kulloinkin voimassa 
olevassa tutkimushankkeiden rahoittamista 
koskevassa lainsäädännössä on asiasta erik-
seen säädetty. Viimeksi asiasta on säädetty 
uusittaessa maaseutuelinkeinojen rahoitusla-
kia (329/1999), jolloin lakiin sisältynyt maa-
talouden tutkimushankkeiden ja valtakunnal-
listen maaseudun tutkimus- ja kehittämis-
hankkeiden rahoittaminen siirrettiin tutki-
musrahoituslakiin. Sen nojalla on mahdollis-
ta myöntää avustusta maa- ja elintarviketalo-
utta laaja-alaisesti hyödyttävään tutkimus-
toimintaan.  

Porotalouden ja luontaiselinkeinojen tut-
kimukseen myönnettävään tukeen sovelle-
taan kuitenkin porotalouden ja luontaiselin-
keinojen rahoituslakia (45/2000). 

Tutkimusrahoituslain mukainen maa- ja 
elintarviketalouden tutkimushankkeiden ra-
hoittaminen on toteutettu kokonaan maatila-
talouden kehittämisrahaston varoin. Tarkoi-
tukseen on vuonna 2011 osoitettu 6,9 mil-
joonan euron myöntämisvaltuus, josta 1,6 
miljoonaa euroa on kertaluonteisesti kansalli-
sen tuen momentilta siirrettyä sektorin kehit-
tämiseen tarkoitettua määrärahaa. Vuoden 
2010 5,3 miljoonan euron myöntämisvaltuu-
desta on rahoitettu noin 45 tutkimushanketta, 
joista uusia, vuonna 2010 alkaneita hankkeita 
oli 32. Tutkimusrahoitusta koskevat päätök-
set tehdään ministeriön maatalousosaston 
markkinapolitiikkayksikössä Kaikkiaan tut-
kimusrahoituksen valmisteluun, päätöksente-
koon ja maksamiseen maa- ja metsätalous-
ministeriössä käytetään noin 1,5 henkilötyö-
vuotta.  
Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän toiminta 

Tutkimusrahoituslain 6 §:n 3 momentin 
mukaisen maaseutupolitiikan yhteistyöryh-
män asettaa valtioneuvosto määräajaksi. 
Maa- ja metsätalousministeriö hyväksyy yh-
teistyöryhmän ohjesäännön. Valtioneuvosto 
on asettanut nykyisen yhteistyöryhmän 
17.7.2008—16.7.2013 väliseksi toimikau-
deksi. 
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Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä on yh-
teistyöelin, joka toimii poikkihallinnollisesti. 
Siinä on 31 jäsentä, jotka edustavat seitsemää 
ministeriötä, alue- ja paikallishallintoa ja -
organisaatioita sekä maaseutujärjestöjä. Yh-
teistyöryhmä toimii laajana verkostona, jon-
ka toimintaan osallistuu yhteensä noin 500 
henkilöä eri organisaatioista.  

Yhteistyöryhmän tehtävänä on koordinoida 
toimenpiteitä ja luoda ohjelmia, joilla ediste-
tään maaseudun hyvinvointia. Nykyisin maa- 
ja metsätalousministeriön yhteydessä oleva 
maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä on laati-
nut yhteensä viisi valtakunnallista maaseutu-
poliittista kokonaisohjelmaa, joista viimei-
simmän yhteistyöryhmä on hyväksynyt 27 
päivänä tammikuuta 2009 vuosiksi 2009—
2013.  

Yhteistyöryhmän toimintatapaan kuuluvat 
lisäksi erilaiset teemaryhmät. Teemaryhmät 
ovat tietyn asiakokonaisuuden parissa työs-
kenteleviä yhteistyöelimiä, joiden jäsenistöt 
edustavat hallinnon lisäksi eri järjestöjä, yh-
distyksiä, yliopistoja sekä yritysmaailmaa. 
Ryhmät ovat poikkihallinnollisia ja ne asete-
taan määräajoiksi. Teemaryhmiä on nykyisin 
14 ja niiden teemoina ovat harvaan asuttu 
maaseutu, hyvinvointipalvelut, kansalaisjär-
jestötoiminta, kulttuuri, luonnontuoteala, 
luonto- ja maisemapalvelut, maaseutuasumi-
nen, matkailu, Ruoka-Suomi, paikallinen ke-
hittäminen ja yrittäjyys, minkä lisäksi on vie-
lä ruotsinkielinen teemaryhmä ja viestintä-
työryhmä sekä valtakunnallisten maaseudun 
tutkimus- ja kehittämishankkeiden päätösesi-
tykset käsittelevä hankeryhmä.  

Sekä yhteistyöryhmä kokonaisuutena että 
teemaryhmät omalla alallaan järjestävät se-
minaareja, julkaisevat tiedotteita, selvityksiä 
ja ohjelmia sekä seurantaraportteja. Yhteis-
työryhmällä on tiedotustoimintaa, joka sisäl-
tää muun muassa oman julkaisusarjan, inter-
net-sivuston, tiedotteita ja uutiskirjeitä, min-
kä lisäksi se järjestää itse ja osallistuu mui-
den organisaatioiden järjestämiin tilaisuuk-
siin, joissa käsitellään erityisesti maaseudun 
hyvinvointia, elinkeinoja ja asumista koske-
via asioita.  

Yhteistyöryhmän tehtävänä on lisäksi tut-
kimusrahoituslain 4 §:n 1 momentin mukaan 
osallistua avustuksen myöntämiseen sellai-
seen tutkimus- tai kehittämistoimintaan, joka 

valtakunnallisesti merkittävällä tavalla edis-
tää maaseudun kehittämistä ja maaseutupoli-
tiikan tavoitteiden toteutumista antamalla 
avustuksen rahoitukseen käytettävissä olevi-
en varojen jakamista koskeva lausunto. Yh-
teistyöryhmän tehtäviä hoitavat henkilöt ei-
vät sen sijaan ole osallistuneet avustuksen 
myöntämiseen tutkimusrahoituslain 4 §:n 
2 momentin mukaisiin tutkimushankkeisiin, 
jotka liittyvät maa- ja elintarviketaloutta laa-
ja-alaisesti hyödyttävään tutkimustoimintaan. 

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmällä ei 
ole päätoimisia toimihenkilöitä, vaan sen teh-
tävät maa- ja metsätalousministeriössä hoide-
taan virkatyönä pääasiassa ministeriön maa-
talousosastolla. Maaseutupolitiikan yhteis-
työryhmän sihteeri on kuitenkin työskennel-
lyt työ- ja elinkeinoministeriössä. Ainoastaan 
yhteistyöryhmän pääsihteerille maksetaan 
erikseen sivutoimesta palkkaa. Muissa minis-
teriöissä yhteistyöryhmän toimintaan osallis-
tutaan osana muita virkatehtäviä. Itse yhteis-
työryhmän toimintamenot koostuvat lähinnä 
viestinnän eri muodoista sekä kokouksista, 
matkoista ja seminaareista. Nämä menot ovat 
sisältyneet suurelta osin maa- ja metsätalo-
usministeriön työryhmien kustannuksiin, jot-
ka on rahoitettu toimintamäärärahoista, sekä 
yhteistyöryhmän sihteerin palkan että koko-
us- ja julkaisutoiminnan kustannusten osalta 
myös työ- ja elinkeinoministeriön toiminta-
määrärahoista.  

Yhteistyöryhmän muu kuin suoraan hank-
keiden rahoitukseen liittyvä toiminta on vaa-
tinut noin 3—4 henkilötyövuoden työpanok-
sen maa- ja metsätalousministeriössä. Hank-
keiden rahoitus puolestaan on edellyttänyt 
noin 1—2 henkilötyövuoden työpanosta. 

 
Valtakunnallisten maaseudun tutkimus- ja 
kehittämishankkeiden rahoitus  

Tutkimusrahoituslain mukaisia valtakun-
nallisia maaseudun tutkimusta ja kehittämistä 
koskevia hankkeita on rahoitettu valtion ta-
lousarvioin määrärahasta momentilta 
30.10.63 sekä maatilatalouden kehittämisra-
haston varoista. Hankkeiden toteuttajina ovat 
useimmiten yliopistot tai niihin kuuluvat yk-
siköt, mutta myös muut maaseudun kehittä-
miseen liittyvät tutkimus- ja kehittämisorga-
nisaatiot. Rahoitusta on voitu myöntää myös 
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yrityksille ja yksityishenkilöille, jos rahoitet-
tava hanke on ollut yleishyödyllinen ja valta-
kunnallinen. Hankkeiden rahoitus myönne-
tään erillisestä hakemuksesta. Rahoituksesta 
on päättänyt maa- ja metsätalousministeriö.  

Valtakunnalliset maaseudun tutkimusta ja 
kehittämistä koskevat hankkeet on rahoitettu 
pääasiassa valtion talousarvion keskimäärin 3 
miljoonan euron siirtomäärärahasta. Tästä 
määrärahasta on vuosittain rahoitettu noin 50 
hanketta. Hankkeet ovat pääosin monivuoti-
sia, mutta rahoituspäätökset on tehty pää-
sääntöisesti vuodeksi kerrallaan. Rahoitettui-
hin hankkeisiin on ollut mahdollista hakea 
avustusta jatkohankkeena. Avustusten määrä 
on vaihdellut 10 000 eurosta noin 150 000 
euroon, mutta enimmäkseen avustuksen mää-
rä on ollut noin 50 000 euroa hakijaa kohden.  
Määrärahasta on lisäksi osarahoitettu myös 
seitsemää määräaikaista maaseutuprofessuu-
ria ja siitä on 0,85 miljoonaa euroa tarkoitettu 
kylätoiminnan valtakunnalliseen kehittämi-
seen.  

Hankkeisiin on valtion talousarvion lisäksi 
vuosittain ohjattu myös 510 000 euroa maati-
latalouden kehittämisrahaston varoja rahas-
ton käyttösuunnitelman mukaisesti. Näitä 
hankkeita on vuosittain rahoitettu noin 15. 
Tuetut hankkeet ja niiden käsittely eivät ole 
eronneet talousarvion määrärahasta rahoite-
tusta hankkeista.  

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä on 
suunnitellut hankeavustuksiin käytettävän 
rahoituksen teema- ja painopistealueet. Tä-
män jälkeen yhteistyöryhmä on antanut vuo-
sittain asiasta lausunnon maa- ja metsätalo-
usministeriölle, joka lausunnon saatuaan on 
avannut avustusten haun. Ennen kuin minis-
teriö on ratkaissut avustushakemukset, ne on 
käsitelty maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän 
hankeryhmässä. Hankkeiden rahoitusta kos-
kevat päätökset on tehty maa- ja metsätalo-
usministeriössä tavanomaisena virkatyönä 
maatalousosaston maaseudun kehittämisyk-
sikössä.  

Kaiken kaikkiaan maa- ja metsätalousmi-
nisteriössä hanketoiminnan toteuttamiseen ja 
rahoittamiseen ovat osallistuneet useat henki-
löt. Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän ja 
maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkei-
den rahoittamiseen liittyviä tehtäviä on osak-
si päätoimisesti ja osaksi muun toiminnan 

ohella hoitanut yhteensä 6 virkamiestä, min-
kä lisäksi osaston talous- ja kehittämisyksi-
kön henkilöstö on huolehtinut avustusten 
maksamisesta. Maa- ja metsätalousministeri-
össä maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän 
toiminta sekä valtakunnallisten maaseudun 
tutkimus- ja kehittämishankkeiden avustus-
päätösten tekeminen on pääosin keskitetty 
maatalousosaston maaseudun kehittämisyk-
sikössä maaseutupolitiikkajaostoon. Jaostoon 
on ollut sijoitettuna neljä henkilöä, joista 
kolme on vakinaisia virkamiehiä ja yksi mää-
räaikainen siten, että hänen tehtävistään puo-
let kuuluu maaseutupolitiikan yhteistyöryh-
män tehtäviin. Kyseinen osuus rahoitetaan 
maaseudun kehittämiseen osoitetusta määrä-
rahasta. Jaoston ulkopuolella vastaavalla ta-
valla yhteistyöryhmän tehtäviä puoleksi työ-
panoksestaan ja samalla tavoin rahoitettuna 
hoitaa toinen määräaikainen virkamies. Edel-
lä mainitun maaseutupolitiikkajaoston siir-
rosta työ- ja elinkeinoministeriöön on sovittu 
pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelmas-
sa. 

  
 

2.2 Nykytilan arviointi 

Maaseudun kehittäminen 

Erilaista alueiden kehittämisen ohjausta to-
teutetaan usean ministeriön hallinnonalalla. 
Sen jälkeen, kun työ- ja elinkeinoministeriö 
perustettiin, päävastuu alueiden kehittämises-
tä on ollut työ- ja elinkeinoministeriöllä. 
Työ- ja elinkeinoministeriössä on myös laa-
dittu 24 päivänä helmikuuta 2011 hyväksytty 
valtioneuvoston periaatepäätös maaseudun 
kehittämisestä. Periaatepäätökset on laadittu 
myös saaristo- ja kaupunkipolitiikasta.  

Maa- ja metsätalousministeriön hallin-
nonalalla taas on ollut luonteva liityntä maa-
seudun kehittämiseen sen johdosta, että maa- 
ja metsätalous on merkittävä elinkeino maa-
seudulla. Maa- ja metsätalousministeriöllä on 
lisäksi vastuu sellaisten Euroopan unionin 
maaseudun kehittämisrahaston ohjelmien 
toimeenpanosta, jotka koskevat maaseudun 
kehittämistä laajemminkin, ei vain maa- ja 
metsätaloutta. 

Käytettävissä olevien varojen ja henkilö-
resurssien niukentuessa on kuitenkin tarkoi-
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tuksenmukaista keskittää ja tehostaa maaseu-
dunkin kehittämisen hallinnointia. Työ- ja 
elinkeinoministeriön tehtäviin kuuluu jo ny-
kyisin alueiden kehittämiseen liittyvä maa-
seutupolitiikka kuten myös saaristo- ja kau-
punkipolitiikka. Työ- ja elinkeinoministeriön 
tehtäviä olisi tarkoituksenmukaista täydentää 
tältä osin siirtämällä pääosa maaseutupolitii-
kan yhteistyöryhmän tehtävistä ja tehtävien 
hoitoon tarvittavista viroista sekä keskeiset 
virkamiehet maa- ja metsätalousministeriöstä 
työ- ja elinkeinoministeriöön. Maaseutupoli-
tiikan yhteistyöryhmän toimintaa samoin 
kuin kansallista maaseutuhankkeiden rahoi-
tusta olisi tarpeen kehittää laajemmin osana 
muuta alueiden kehittämistä. Maa- ja metsä-
talousministeriössä puolestaan on tarkoituk-
senmukaista keskittyä erityisesti EU:n maa-
seudun kehittämisohjelmien hallinnointiin 
niiden vaatiman erityisen osaamisen ja yhtei-
seen maatalouspolitiikkaan liittyvien kytken-
töjen vuoksi. Maaseudun tutkimus- ja kehit-
tämishankkeiden rahoitus työ- ja elinkeino-
ministeriön yhteydessä täydentäisi muuta 
alueiden kehittämistä, jota toteutetaan maa-
kuntarahan avulla. Maa- ja metsätalousminis-
teriöön jäisi joka tapauksessa merkittävästi 
maaseudun kehittämistoimintaa ministeriön 
vastuulla olevan EU:n maaseudun kehittä-
misohjelman toimeenpanon johdosta.  

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä toimii 
verkostomaisesti. Olennaista sen toiminnassa 
ei ole ollut kytkentä juuri maa- ja metsätalo-
usministeriön yhteyteen, vaan se, että yhteis-
työryhmällä on tarvittavat toimintaedellytyk-
set. Näiden edellytysten siirtäminen ministe-
riöstä toiseen ei vaikuta juurikaan itse yhteis-
työryhmän työhön. Muut ministeriöt, maa- ja 
metsätalousministeriö mukaan lukien, voisi-
vat edelleen osallistua sen työhön ja tehtä-
viin.  

 
Maa- ja elintarviketalouden tutkimus ja ke-
hittäminen 

Vaikka merkittävin osa maa- ja metsätalo-
usministeriön hallinnonalalla toteutetusta ja 
rahoitetusta tutkimuksesta toteutetaankin 
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuslaitok-
sen tutkimuksena tai yhteistutkimushankkei-
na, tutkimusrahoituslain mukaisille maa- ja 
elintarviketalouden tutkimushankkeille tämä 

tutkimusrahoitus on ollut erityisen tärkeä, sil-
lä se tukee elinkeinojen kestävää kilpailuky-
kyä ja kannattavuutta.   

Tutkimusrahoituslain mukaisten tutkimus-
ten painopisteitä on lisäksi ollut joustavaa 
ohjata ja siten saada hyvinkin pian käyntiin 
hankkeita, joista on ollut tarpeen saada varsin 
nopeasti tuloksia. Tämä rahoitus on erittäin 
tärkeä väline maa- ja metsätalousministeriöl-
le, kun tarvitaan nopeampia hallintoa ja poli-
tiikkaa tukevia selvityksiä, joita on vaikea 
saada tutkimuslaitosten pitkäjänteisiin tutki-
musohjelmiin. Samalla rahoitus antaa minis-
teriölle mahdollisuuden tilata tutkimus tai 
selvitys parhaalta taholta, sillä joillakin tähän 
toimialaan kuuluvilla aloilla parhaat asian-
tuntijat ovat ministeriön oman tutkimuslai-
tossektorin ulkopuolella kuten yliopistossa 
tai muissa tutkimuslaitoksissa. Toisaalta ra-
hoitus antaa myös mahdollisuuden teettää 
monitieteisiä hankkeita ja samalla edistää 
yliopistojen ja tutkimuslaitosten yhteistyötä. 
Maa- ja elintarvikealalla on myös aktiivista 
kansainvälistä yhteistyötä tutkimusrahoittaji-
en kesken ja ministeriö on voinut osallistua 
pohjoismaisiin ja EU-tason yhteisiin tutki-
musaloitteisiin, joilla edistetään alan kehitys-
tä kansainvälisessä yhteistyössä silloin, kun 
yhteinen panostus luo paremmat edellytykset 
alan kehittämiselle. 

Maa- ja elintarviketalouden tutkimushank-
keiden rahoittaminen maatilatalouden kehit-
tämisrahaston varoin on siten edelleen tarkoi-
tuksenmukaista. Erityistä tarvetta on sellais-
ten tutkimusten rahoittamiseen, joiden avulla 
toisaalta voidaan arvioida erilaisia ohjelmia 
ja tukijärjestelmien toimintaa tai joiden avul-
la toisaalta voidaan saada sellaista uutta tie-
toa, jolla voidaan edistää maa- ja elintarvike-
talouden kestävää kilpailukykyä ja kannatta-
vuutta. Jotta tuettavista hankkeista voidaan 
muodostaa tarkoituksenmukaisia kokonai-
suuksia, olisi kuitenkin tarkoituksenmukaista 
sisällyttää myös alan kehittämistä koskevat 
toimenpiteet rahoituksen piiriin.  

Maatilatalouden kehittämisrahaston varoin 
on siten tarkoituksenmukaista rahoittaa maa- 
ja elintarviketalouden tutkimus- ja kehittä-
mishankkeita pääosin nykyisin tavoin ottaen 
huomioon tutkimuksen läheinen liityntä alan 
kehittämiseen. 
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3  Esityksen tavoitteet  ja  keskeiset  
ehdotukset  

Esityksen tavoitteena on alueiden kehittä-
misestä annetun lain 2 §:n 1 momentin mu-
kaisten kansallisten maaseutua koskevien oh-
jelmien ja kehittämissuunnitelmien laatimi-
sen ja ohjelmien rahoituksen keskittäminen 
työ- ja elinkeinoministeriöön. Tähän kuuluisi 
myös maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän 
siirtäminen työ- ja elinkeinoministeriön yh-
teyteen. Siirron jälkeenkin maaseutupolitii-
kan yhteistyöryhmä toimisi nykyisin toimin-
tatavoin useiden eri hallinnonalojen ja sidos-
ryhmien yhteistyöelimenä, jonka toimintaan 
myös maa- ja metsätalousministeriö osallis-
tuisi. 

Tämän vuoksi ehdotetaan, ettei maaseutu-
politiikan yhteistyöryhmä olisi enää maa- ja 
metsätalousministeriön yhteydessä. Sen toi-
minnan painopiste samoin kuin pääosa ny-
kyisten valtakunnallisten maaseudun kehit-
tämis- ja tutkimushankkeiden rahoituksesta 
siirtyisi lakiehdotusten mukaisten muutosten 
myötä työ- ja elinkeinoministeriöön. Tämä 
toteutettaisiin siirtämällä tehtävät ja keskeiset 
henkilöstövoimavarat työ- ja elinkeinominis-
teriöön ja otettaisiin valtion talousarviossa 
huomioon osoittamalla maaseutupolitiikan 
yhteistyöryhmän toimintaan ja valtakunnal-
listen maaseudun kehittämis- ja tutkimus-
hankkeiden rahoitukseen käytetyt varat työ- 
ja elinkeinoministeriön hallinnonalalle ja siir-
tämällä tarvittavat virat ja niissä toimivat 
henkilöt työ- ja elinkeinoministeriöön vuo-
desta 2012 alkaen. Siirretyn hanketoiminnan 
rahoitukseen sovellettaisiin työ- ja elinkei-
noministeriön lakia eräiden työ- ja elinkei-
noministeriön hallinnonalan ohjelmien ja 
hankkeiden rahoittamisesta. Maaseutupolitii-
kan yhteistyöryhmään sovellettaisiin aluei-
den kehittämisestä annetun lain 9 §:n mukai-
sia yhteistyöryhmiä koskevia säännöksiä. 

Maa- ja metsätalousministeriön hallin-
nonalalla luovuttaisiin pääosin kokonaan 
kansallisin varoin toteutettavasta valtakun-
nallisen maaseudun tutkimuksen ja kehittä-
misen kansallisesta rahoittamisesta. Laajojen 
maaseutuhankkeiden rahoittamista jatkettai-
siin enää vähäisessä määrin maatilatalouden 
kehittämisrahaston varoin maa- ja elintarvi-
ketalouden tutkimus- ja kehittämishankkei-

den tukemisen yhteydessä. Tavoitteena on, 
että tarkoitukseen osoitettaisiin rahastosta 
vastaava määrä varoja kuin tähänkin asti ot-
taen kuitenkin huomioon maatilatalouden 
kehittämisrahastosta käytettävissä olevien 
varojen määrä. Tutkimuslaitokset voisivat 
luonnollisesti toteuttaa maaseudun kehittä-
miseenkin liittyviä tutkimuksia tutkimuslai-
tosten tavanomaisin toimintamenoin. Samoin 
edelleen rahoitettaisiin yhteistutkimushank-
keina tutkimusta joka saattaa liittyä osaltaan 
maaseutuun ja sen kehittämiseen, vaikka 
pääpaino tutkimuksessa olisikin toisaalla.  

Tarkoituksena ei ole, että valtakunnallisissa 
maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeis-
sa itse hanketoiminnan sisältö ja laajuus tai 
niiden rahoittamisen edellytykset merkittä-
västi muuttuisivat hallinnollisen siirron joh-
dosta. Samoin maaseutupolitiikan yhteistyö-
ryhmän toiminnan on tarkoitus jatkua pää-
osin nykyisin toimintatavoin ja tavoittein sen 
jälkeenkin, kun kyseinen toiminta ja niiden 
edellyttämät määrärahat, virat ja henkilöstö-
voimavarat on siirretty työ- ja elinkeinomi-
nisteriöön. Maaseutupolitiikan yhteistyöryh-
män on tarkoitus työ- ja elinkeinoministeriön 
yhteydessäkin esittää niitä maaseudun kehit-
tämis- ja tutkimuskohteita, joita maatilata-
louden kehittämisrahaston varoin voitaisiin 
rahoittaa. 

Esityksen pääasiallisena tavoitteena on 
vahvistaa siirrolla maaseudun kehittämisen 
yhteyttä muuhun alueiden kehittämis- ja 
suunnittelujärjestelmään sekä elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskusten ohjaukseen. 
Siirron avulla parannettaisiin edellytyksiä ot-
taa huomioon maaseudun kehittämistä kos-
kevat kysymykset valtioneuvoston päättäessä 
alueiden kehittämisen tavoitteista, alueiden 
erityispiirteiden mukaisissa periaatepäätök-
sissä sekä eri ministeriöiden aluestrategioi-
den valmistelussa. Siirto toisi työ- ja elinkei-
noministeriöön uusia maaseudun kehittämi-
sen työmuotoja ja verkostoja. Niiden asemaa 
ja merkitystä osana alueiden kehittämisjärjes-
telmää on tarkoitus vahvistaa. Siirto myös 
helpottaisi paikallisen kehittämisen toiminta-
tapojen kehittämistä ja käyttöönottoa, vahvis-
taisi julkisen, yksityisen ja kolmannen sekto-
rin yhteistyötä alueiden kehittämisessä sekä 
edistäisi näiden toimintatapojen huomioon 
ottamista alueiden kehittämis- ja suunnittelu-
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järjestelmässä sekä elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskusten ohjauksessa.  

Sen sijaan vastuu EU:n osarahoittamista 
maaseutuohjelmista jäisi edelleen maa- ja 
metsätalousministeriölle. Maa- ja metsätalo-
usministeriössä hallinnoitaisiin siten edelleen 
paitsi EU:n maaseutuohjelmien laatimista ja 
toimeenpanoa, myös ohjelmiin sisältyviä tu-
kijärjestelmiä. Näiden säilyttäminen maa- ja 
metsätalousministeriön hallinnonalalla on 
tarkoituksenmukaista ottaen huomioon oh-
jelmien painottumisen maatilojen luonnon-
haittakorvauksiin ja ympäristötukiin sekä 
maatalouden rakenteen kehittämiseen. 

Maa- ja elintarviketalouteen liittyvien 
hankkeiden rahoitusta selkeytettäisiin siten, 
että rahoitus voisi koskea tutkimushankkei-
den lisäksi kehittämistä sisältäviä hankkeita. 
Koska rahoitus tähänkin asti on koskenut so-
veltavaa tutkimusta, jossa tavoitteena on saa-
da tutkimustulokset mahdollisimman nopeas-
ti elinkeinon hyödynnettäväksi, raja tutki-
muksen ja kehittämisen välillä on ollut häily-
vä. Ehdotettu muutos poistaisi epätietoisuutta 
tukikelpoisten hankkeiden laajuudesta ja si-
sällöstä. On ensiarvoisen tärkeää, että tutki-
mustulokset saadaan mahdollisimman hyvin 
käytäntöön ja tutkimushankkeita suunnitelta-
essa on välttämätöntä aina harkita hankkei-
den käytännön sovellettavuutta, mikä merkit-
see hankkeen suuntaamista myös siltä osin 
elinkeinon kehittämisen puolelle.  

Edellä esitetyn johdosta ehdotetaan, että 
tutkimusrahoituslaki uusittaisiin. Vaikka sii-
hen tarvittavat muutokset eivät ole suuria, 
niiden lukumäärän johdosta on tarkoituk-
senmukaista säätää kokonaan uusi laki. Pää-
paino olisi maa- ja elintarviketalouden tutki-
mus- ja kehittämishankkeiden rahoittamises-
sa, mutta rahoitusta voitaisiin edelleen myön-
tää myös laajoihin maaseudun kehittämis- ja 
tutkimushankkeisiin. Säännökset maaseutu-
politiikan yhteistyöryhmästä poistettaisiin. 
Vastaavasti TEM:n hankerahoituslakia ehdo-
tetaan muutettavaksi siten, että työ- ja elin-
keinoministeriön myöntämään tukeen lisä-
tään oikeus myöntää rahoitusta valtakunnalli-
siin maaseudun kehittämis- ja tutkimushank-
keisiin. Lakiin tehtäisiin lisäksi eräitä teknis-
luonteisia muutoksia.   

 
 

4  Esityksen vaikutukset  

4.1 Taloudelliset vaikutukset 

Ehdotettujen muutosten johdosta kansalli-
nen maaseutupolitiikan kokonaisohjelma ja 
valtakunnalliset maaseutuhankkeet siirtyisi-
vät työ- ja elinkeinoministeriön hallinnoita-
viksi. Tämä tehostaisi alueiden kehittämiseen 
liittyvää ohjelmatyötä sekä yhtenäistäisi ta-
voitteita ja toiminnan painopisteitä.  Yhteis-
työ maa- ja metsätalousministeriön sekä työ- 
ja elinkeinoministeriön välillä kuitenkin säi-
lyisi edelleen osaksi maaseutupolitiikan yh-
teistyöryhmän työhön ja työryhmiin osallis-
tumisen sekä osaksi kansallisten ja EU-
osarahoitteisten ohjelmien yhteensovittami-
sen ansiosta. Keskittäminen tehostaisi aluei-
den kehittämiseen tarkoitettujen eri varojen 
koordinoitua käyttöä ja parantaisi siten oh-
jelmatoiminnan vaikuttavuutta. 

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän toi-
minnan ja kansallisesti rahoitettujen valta-
kunnallisten maaseudun tutkimus- ja kehit-
tämishankkeiden tukemisen siirtäminen pää-
osin toiseen ministeriöön edellyttää sekä vir-
kojen ja henkilöresurssien että toimintamää-
rärahojen samoin kuin hanketoimintaan ja 
valtakunnalliseen kylätoiminnan valtionavus-
tukseen käytettävien määrärahojen siirron 
huomioon ottamista vuotuisessa valtion talo-
usarviossa. Maa- ja metsätalousministeriön 
hallinnonalan osalta on valtion vuoden 2012 
tulo- ja menoarviossa on ehdotettu otettavak-
si vähennyksenä huomioon 3 viran siirron 
vuoksi näissä viroissa toimivien henkilöiden 
palkkoja vastaava määrä sekä maaseutupoli-
tiikan yhteistyöryhmän toimintamäärärahoja 
vastaavat määrä. Vastaavasti nämä määrät 
ovat talousarviossa lisäyksenä työ- ja elin-
keinoministeriön hallinnonalalla. Näin ollen 
toimintamenomäärärahojen siirron lisäksi 
valtion talousarvion momentin 30.10.63 siir-
tomääräraha poistettaisiin ja vastaava määrä-
rahan lisäys otettaisiin huomioon työ- ja 
elinkeinoministeriön momentilla 32.50.62. 
Vuonna 2012 määräraha olisi 3,023 miljoo-
naa euroa. Tästä määrärahasta rahoitettaisiin 
lisäksi yhden määräajaksi virkaan nimitetyn 
henkilön palkkakustannukset sekä yhteistyö-
ryhmän hallinnosta, viestinnästä ja vastaa-
vasta yhteistyöryhmän omasta toiminnasta 
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muutoin aiheutuvat kustannukset. Siirron jäl-
keen maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän 
toiminnasta aiheutuvat menot katettaisiin 
edellä mainittuja kolmen viran palkkakustan-
nuksia lukuun ottamatta siten valtaosin maa-
seudun kehittämiseen ja tutkimukseen osoite-
tuista määrärahoista. Pääasiallisimmat mää-
rärahan rahoituskohteet olisivat kuitenkin 
tutkimus- ja kehittämishankkeiden avustuk-
set, nykyiset kylätoiminnan edistämisen kus-
tannukset sekä osa eräiden tutkimusprofesso-
rien palkkakustannuksista. 

 Maatilatalouden kehittämisrahaston vuo-
tuisessa käyttösuunnitelmassa varattaisiin 
edelleen myöntämisvaltuus laajojen maaseu-
dun tutkimus- ja kehittämishankkeiden avus-
tamiseen. Tavoitteena on, että näiden hank-
keiden rahoitukseen osoitettaisiin nykyistä 
vastaavan suuruinen myöntämisvaltuus vuo-
sittain. Vuotuinen myöntämisvaltuus on ollut 
tähän asti 0,51 miljoonan euroa.  

Maatilatalouden kehittämisrahaston vä-
henevät varat ja tarkoitukseen nykyisin osoi-
tetun myöntämisvaltuuden vähäisyys huomi-
oon ottaen ei ole tarkoituksenmukaista yllä-
pitää erikseen maa- ja metsätalousministeri-
össä toiminnan hallinnoinnin edellyttämää 
henkilöstöä, vaan kyseisiä hankkeita hallin-
noitaisiin maa- ja elintarviketalouden tutki-
mus- ja kehittämishankkeiden yhteydessä. 
Kuten hallitusohjelmassa on sovittu, yhteis-
työryhmän asioita ja valtakunnallisia maa-
seutuhankkeita käsitelleen jaoston henkilöstö 
siirrettäisiin työ- ja elinkeinoministeriöön. 
Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä osallis-
tuisi kuitenkin edelleen maa- ja metsätalo-
usministeriössä hallinnoitavien laajojen maa-
seutuhankkeiden rahoituksen valmisteluun 
tekemällä vuosittain esityksen maa- ja metsä-
talousministeriölle rahoituksen painopisteistä 
sekä antamalla tarvittaessa hanke-esityksistä 
lausuntoja. 

Myös niiden maaseudun kehittämishank-
keiden hallinnointi, joihin maa- ja metsätalo-
usministeriö on myöntänyt tuen, mutta joiden 
maksatus tai muu toimeenpano on vielä kes-
ken, siirtyisi työ- ja elinkeinoministeriön vas-
tuulle siltä osin, kuin avustus on myönnetty 
valtion talousarvion määrärahasta. Tätä var-
ten siirrettäisiin työ- ja elinkeinoministeriöön 
myös vuosien 2010 ja 2011 siirtomäärärahas-
ta käyttämättä olevat määrät, asiakirjat ja tie-

dostot. Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriön 
ratkaistavaksi siirrettäisiin hakemukset, jotka 
jätetään maa- ja metsätalousministeriölle 
vuonna 2011, mutta jotka ratkaistaan vuoden 
2012 alkupuolella vuoden 2012 tai käyttä-
mättä olevista vuosien 2010 ja 2011 talous-
arvioiden määrärahoista. Kyseinen vuoden 
2012 siirtomääräraha on vuoden 2012 valtion 
talousarvioehdotuksessa esitetty siirrettäväksi 
työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalle. 
Hakemukset, joihin on haettu rahoitusta maa-
tilatalouden kehittämisrahaston varoista tai 
joihin voidaan myöntää rahoitus mainituista 
varoista, ratkaistaisiin kuitenkin maa- ja met-
sätalousministeriössä. 

Sellaisia hankepäätöksiä, joihin lain voi-
maantulon jälkeen on tarpeen suorittaa mak-
satuksia siirron toteuttamisen jälkeen, arvioi-
daan olevan vuoden 2012 alussa yhteensä 
noin 0,6 miljoonaa euroa. Tarve vähenee 
vuosittain siten, että maa- ja metsätalousmi-
nisteriössä tehtyjen hankepäätösten maksa-
tusten arvioidaan päättyvän vuonna 2013.  

Maatilatalouden kehittämisrahastosta 
myönnetyt avustukset maksettaisiin kaikilta 
osin kuitenkin edelleen loppuun maa- ja met-
sätalousministeriössä. Näitä arvioidaan ole-
van vuoden 2012 alussa vielä noin 0,1 mil-
joonaa euroa. 

Talousarvion määrärahasta rahoitettuja yh-
teistyöryhmän käsittelemiä maaseutuhank-
keiden tukipäätöksiä on tehty noin 50 kappa-
letta vuodessa. Maatilatalouden kehittämis-
rahaston viime vuosina osoitetusta 0,51 mil-
joonan euron maaseudun tutkimusmäärära-
hasta vastaavia päätöksiä on tehty noin 10—
15 vuosittain. Avustuspäätöstä kohden teh-
dään noin 2—3 maksatuspäätöstä vuosittain. 

Maa- ja elintarviketalouden tutkimus- ja 
kehittämishankkeiden tukeminen jatkuisi ai-
kaisemmassa laajuudessaan. Niihin osoitet-
taisiin edelleen noin 5 miljoonaa euroa vuo-
sittain maatilatalouden kehittämisrahaston 
käyttösuunnitelmassa. Tällä määrällä tuettai-
siin keskimäärin noin 40 hanketta vuosittain.  

 
4.2 Vaikutukset viranomaisten toimin-

taan 

Maa- ja metsätalousministeriöstä siirrettäi-
siin työ- ja elinkeinoministeriöön maatalous-
osaston maaseudun kehittämisyksikön maa-
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seutupolitiikkajaosto ja sen tehtävät. Siirto 
koskisi kolmea vakinaista virkaa ja yhtä mää-
räaikaista virkaa sekä näissä toimivia henki-
löitä. Siirretyssä määräaikaisessa virkasuh-
teessa toimivan henkilön palkka rahoitettai-
siin maaseudun kehittämisen määrärahoista. 
Palkkakustannus vastaa näistä määrärahoista 
tähänkin asti rahoitettuja ministeriön palkka-
kustannuksia. 

Henkilöiden ja toiminnan siirto edellyttää 
maa- ja metsätalousministeriössä joitakin 
henkilöstöjärjestelyjä sekä vähäistä muutosta 
maatalousosaston organisaatiorakenteeseen. 
Lisäksi on tarpeen tarkistaa eräitä ministeriön 
menettelytapoja ja viestintää. 

Maa- ja metsätalousministeriössä maaseu-
tuhankkeiden kansalliseen rahoittamiseen 
käytettäviä henkilöstövoimavarojen käyttöä 
on tarkoitus merkittävällä tavalla supistaa 
toiminnan uudelleenjärjestelyllä. Sen sijaan 
maa- ja metsätalousministeriössä useat hen-
kilöt osallistuvat omien tehtäviensä asiantun-
tijoina maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän 
yhteistyöhön. Näistä tehtävistä arvioidaan 
muodostuvan yhteensä yksi henkilötyövuosi.  

Työ- ja elinkeinoministeriössä maaseutu-
politiikan yhteistyöryhmän toimintaa samoin 
kuin valtakunnallisten maaseudun tutkimus- 
ja kehittämishankkeiden tukemista jatkettai-
siin pääosin nykyisin toimintatavoin osana 
ministeriön alueiden kehittämisosaston toi-
mintaa. Yhteistoiminta ministeriöiden ja yh-
teistyötahojen kesken jatkuisi pääosin nykyi-
sin toimintavoin. Maaseudun tutkimus- ja 
kehittämishankkeiden myöntö- ja maksamis-
toimenpiteisiin on varauduttu. 

 
4.3 Muut vaikutukset 

Ehdotetut muutokset selkeyttävät maaseu-
dun kehittämisen ohjausta osana alueiden 
kehittämisjärjestelmää ja yhtenäistävät pai-
notuksia valtakunnallisia alueiden kehittä-
mistavoitteita luotaessa. Ehdotettu muutos 
tehostaa ohjelmien vaikuttavuutta, kun toimi-
jat sijoitetaan hallinnossa mahdollisimman 
tehokkaasti. 

Ehdotettu muutos edellyttää tarvetta eräiltä 
osin tarkistaa toimintatapoja yhteensovitetta-
essa kansallista ja EU:n osarahoittamaa maa-
seudun kehittämistä valtioneuvoston linjaus-
ten mukaisesti.   

Ehdotetulla muutoksella ei ole hallinnon 
ulkopuolelle ulottuvia mainittavia muita vai-
kutuksia. Siirtymisvaiheessa muutoksesta 
tiedottaminen edellyttää erityistä huolelli-
suutta, jotta tuen saajille ei aiheutuisi muu-
toksesta haittaa. 
 
5  Asian valmistelu 

Maa- ja metsätalousministeriön maatalous-
osaston maaseudun kehittämisyksikön maa-
seutupolitiikkajaosto siirrosta työ- ja elinkei-
noministeriöön on sovittu pääministeri Katai-
sen johtaman hallituksen hallitusohjelmassa. 

Esitys on valmisteltu maa- ja metsätalous-
ministeriössä yhteistyössä työ- ja elinkeino-
ministeriön kanssa hallitusohjelman linjaus-
ten mukaisesti.  

Esityksestä on pyydetty lausunto liikenne- 
ja viestintäministeriöltä, opetus- ja kulttuu-
riministeriöltä, sosiaali- ja terveysministeriöl-
tä, työ- ja elinkeinoministeriöltä, valtioneu-
voston kanslialta, valtiovarainministeriöltä, 
ympäristöministeriöltä, Maa- ja elintarviketa-
louden tutkimuskeskukselta, maakunnan lii-
toilta suuralueittain, maaseutupolitiikan yh-
teistyöryhmältä, Agronomiliitolta ja Jul-
kisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Juko 
ry:ltä. 

Lausunto on saatu opetus- ja kulttuurimi-
nisteriöltä, sosiaali- ja terveysministeriöltä, 
työ- ja elinkeinoministeriöltä, valtioneuvos-
ton kanslialta, Pohjois-Pohjanmaan elinkei-
no-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, Maa- 
ja elintarviketalouden tutkimuskeskukselta, 
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto 
MTK ry:ltä, Metsätalouden kehittämiskeskus 
Tapiolta, Svenska lantbruksproducenternas 
centralförbund SLC r.f:ltä, Lapin liitolta, 
Pohjois- Savon liitolta, Varsinais- Suomen 
Liitolta, Akava ry:ltä, Juko ry:ltä ja maaseu-
tupolitiikan yhteistyöryhmältä. Lisäksi val-
tiovarainministeriöstä on saatu tieto, ettei sil-
lä ole huomautettavaa esitykseen. 

Useissa lausunnoissa on esitetty huoli val-
takunnallisten maaseudun tutkimus- ja kehit-
tämishankkeiden ja maaseutupolitiikan yh-
teistyöryhmän toiminnan rahoituksen ja hen-
kilöstövoimavarojen riittävyydestä työ- ja 
elinkeinoministeriön yhteydessä, maaseutu-
politiikan yhteistyöryhmän työn luonteen säi-
lymisestä nykyisen kaltaisena ja laajuisena 
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sekä siirrettävien henkilöiden määrän riittä-
vyydestä. Maa- ja elintarviketalouden tutki-
muskeskus on painottanut toisaalta hallitus-
ohjelmasta aiheutuvaa tutkimustarpeen ja toi-
saalta vähenevien tutkimusmäärärahojen vä-
listä ristiriitaa sekä maaseutupolitiikan yh-
teistyöryhmän hankerahoituksen merkitystä. 
Työntekijäjärjestöt ovat korostaneet yhteis-
toiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa 
annetun lain (651/1988) mukaisten yhteis-
toimintamenettelyjen toteuttamista ennen 
siirroista päättämistä sekä määräaikaisten 
henkilöiden aseman selvittämistä. Lisäksi 
lausunnoissa on toivottu perusteluja täsmen-
nettäväksi ja osin muutettavaksi sekä tehty 
joitakin teknisiä muutosehdotuksia. 

Lausuntojen johdosta perusteluja on eräiltä 
osin täsmennetty, selkeytetty ja tehty mah-
dollisuuksien mukaan ehdotettuja korjauksia. 
Koska siirrettävien henkilöiden määrä seuraa 
suoraan hallitusohjelmasta, esitystä ei ole sil-
tä osin muutettu.  

Yhteistoimintamenettelyt on aloitettu siir-
rettävien henkilöiden sekä maa- ja metsäta-

lousministeriöön jäävien henkilöiden välillä 
heinäkuun alussa ja ne on tarkoitus saada 
kaikilta osin toteutetuksi ennen kuin asian 
käsittely eduskunnassa on päättynyt.  Ennen 
siirtoa käydään yhteistoiminnasta valtion vi-
rastoissa ja laitoksissa annetun lain 8 §:ssä 
tarkoitettu neuvottelu siirron sekä siirrosta 
aiheutuvien vaikutusten kohteena olevien 
henkilöiden kanssa ja sovitaan alustavasti 
siirrettävien henkilöiden työnkuvista työ- ja 
elinkeinoministeriössä.  

Tutkimus- ja kehittämishanketoimintaan 
käytettävissä olevien varojen määrä puoles-
taan ratkaistaan kunkin vuoden valtion talo-
usarviosta ja maatilatalouden kehittämisra-
haston käyttösuunnitelmasta päätettäessä 
käytettävissä olevien varojen rajoissa. 

 
   

6  Riippuvuus muista es i tyksistä  

Esitys liittyy valtion vuoden 2012 talousar-
vioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi 
sen yhteydessä. 

 
 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1  Lakiehdotusten perustelut  

1.1 Laki maa- ja elintarviketalouden se-
kä maaseudun tutkimus- ja kehittä-
mishankkeiden rahoituksesta  

1 §. Soveltamisala. Pykälän 1 momentin 
mukaan lakia sovellettaisiin myönnettäessä 
avustusta maa- ja elintarviketalouden sekä 
maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkei-
siin. Pykälän 2 momentin mukaan maaseu-
dun kehittämisohjelmaan sisältyvään hanke-
tukeen sovellettaisiin edelleen, mitä maaseu-
dun kehittämiseen myönnettävistä tuista an-
netussa laissa (1443/2006) säädetään. Sa-
moin porotalouden ja luontaiselinkeinojen 
tutkimukseen myönnettävään tukeen sovel-
lettaisiin, mitä säädetään porotalouden ja 
luontaiselinkeinojen rahoituslaissa (45/2000) 
ja porotalouden ja luontaiselinkeinojen ra-
kennetusta annetussa laissa (986/2011). Sen 
jälkeen, kun ensiksi mainittu laki on kumottu 
porotalouden ja luontaiselinkeinojen raken-

netuesta annetulla lailla, näihin hankkeisiin 
sovellettaisiin viimeksi mainittua lakia. 

 Pykälän säännökset vastaavat pääosin tut-
kimusrahoituslain 1 §:ää. Lakia ja sen sovel-
tamisalaa ehdotetaan kuitenkin täsmennettä-
väksi siten, että siinä nimenomaisesti mainit-
taisiin myös maa- ja elintarviketalouden ke-
hittämishankkeet. Tämä on tarkoituksenmu-
kaista sen johdosta, että usein se, milloin ky-
symys on varsinaisesta tutkimuksesta ja mil-
loin tutkimustiedon saattamisesta elinkeino-
toiminnassa käytettävissä olevaksi tiedoksi ja 
toiminnaksi, ei ole täysin yksiselitteistä. Li-
säksi tarkoituksena on edistää ja nopeuttaa 
tutkimustiedon hyödyntämistä elinkeinotoi-
minnassa. Tukitoiminnan laajuuteen muutos 
ei vaikuttaisi. 

2 §. Rahoitus. Pykälässä ehdotetaan, että 
avustusta voitaisiin myöntää valtion talous-
arviossa tai maatilatalouden kehittämisrahas-
ton käyttösuunnitelmassa tarkoitusta varten 
osoitetuista varoista. Säännös vastaa tutki-
musrahoituslain 2 §:ää. 
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Nykyisin talousarvion momentin 30.10.63 
määräraha valtakunnalliseen maaseudun tut-
kimukseen ja kehittämiseen on tarkoitus 
poistaa ja siirtää määräraha työ- ja elinkei-
noministeriön pääluokkaan momentiksi 
32.50.62. Ehdotettu säännös ei sulkisi mah-
dollisuutta myöntää lain nojalla avustusta 
maa- ja elintarviketalouden sekä maaseudun 
tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoituk-
sesta annettavan lain nojalla myös valtion ta-
lousarvioon otettavasta määrärahasta, jos sel-
laista pidettäisiin tarkoituksenmukaisempana 
maatilatalouden kehittämisrahaston rahoituk-
sen lisäksi tai sijaan ja tarkoitukseen osoitet-
taisiin määräraha. 

3 §. Avustuksen saaja. Lakiehdotuksen 
3 §:ssä ehdotetaan, että avustusta voitaisiin 
myöntää sellaiselle luonnolliselle henkilölle, 
yksityisoikeudelliselle tai julkisoikeudellisel-
le yhteisölle taikka säätiölle, jolla on riittävät 
edellytykset tutkimus- tai kehittämishank-
keen toteuttamiseen. Säännös vastaisi sellai-
senaan tutkimusrahoituslain 3 §:ää. 

4 §. Avustettava toiminta. Avustusta voitai-
siin myöntää maa- ja elintarviketaloutta laa-
ja-alaisesti hyödyttävään tutkimus- ja kehit-
tämistoimintaan.  

Pykälän 2 momentin mukaan avustusta 
voitaisiin lisäksi edelleen myöntää sellaiseen 
laajaan tutkimus- tai kehittämistoimintaan, 
joka merkittävällä tavalla edistää maaseudun 
kehittämistä ja maaseutupolitiikan tavoittei-
den toteutumista. Tarkoitus on, että vuodesta 
2012 alkaen kuitenkin tutkimus- ja kehittä-
mishankkeiden rahoitus suunnattaisiin erityi-
sesti sellaisiin maaseudun tutkimus- ja kehit-
tämishankkeisiin, joilla on läheinen kytkentä 
maa- ja metsätalousministeriön perustehtä-
viin. Lisäksi rahoitusta voitaisiin osoittaa oh-
jelmien ja tukijärjestelmien arviointiin. 
Hankkeiden ei tarvitsisi olla samalla tavalla 
valtakunnallisia kuin työ- ja elinkeinominis-
teriöön siirrettävien hankkeiden, mutta niiden 
tulisi edelleen olla laajoja. Asiallisesti ero ei 
ole merkittävä. 

Pykälän 3 momentin mukaan avustus 
myönnettäisiin 1 ja 2 momentissa tarkoitetus-
ta toiminnasta aiheutuviin tarpeellisiin ja 
kohtuullisiin kustannuksiin. 

Pykälän 4 momenttiin ehdotetaan otetavak-
si valtuus säätää valtioneuvoston asetuksella 

tarkemmin avustettavasta toiminnasta ja hy-
väksyttävistä kustannuksista. 

Pykälä vastaa maa- ja elintarviketalouden 
hankkeisiin sisältyvää kehittämistä lukuun 
ottamatta pääosin tutkimusrahoituslain 
4 §:ää.  

5 §. Valtiontukisääntöjen soveltaminen. 
Pykälän 1 momentissa ehdotetaan todetta-
vaksi, että Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 107 artiklassa tarkoitet-
tuna valtiontukena myönnettävään avustuk-
seen sovelletaan Euroopan unionin lainsää-
dännössä valtion tuen myöntämiselle säädet-
tyjä edellytyksiä ja rajoituksia. 

Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan otetta-
vaksi valtuus säätää valtioneuvoston asetuk-
sella tarkemmin valtiontukisääntöjen sovel-
tamisesta lakiehdotuksessa tarkoitettuun 
avustukseen. Asetuksella pääosin täsmennet-
täisiin, mitä komission valtiontukisuuntavii-
voja kulloinkin on otettava erityisesti huomi-
oon avustusta myönnettäessä.  

Pykälä vastaa sisällöltään tutkimusrahoi-
tuslain 5 §:ää, mutta siinä on otettu huomi-
oon Lissabonin sopimuksesta aiheutuneet 
muutoksen EU:n lainsäädäntöön. 

6 §. Valtionavustuslain soveltaminen. Py-
kälässä ehdotetaan todettavaksi, että lakieh-
dotuksessa tarkoitettuun avustukseen sovelle-
taan lisäksi, mitä valtionavustuslaissa sääde-
tään. Maa- ja metsätalousministeriö toimisi 
mainitussa laissa tarkoitettuna valtionapuvi-
ranomaisena. 

Pykälä vastaa tutkimusrahoituslain 6 §:ää. 
7 §. Voimaantulo. Pykälässä säädettäisiin 

lain voimaantulosta ja siirtymäsäännöksistä. 
Pykälän 1 momentissa laki ehdotetaan tule-
maan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012 ja 
sillä kumottaisiin tutkimusrahoituslaki.  

Pykälän 2—7 momentissa säädettäisiin 
siirtymäjärjestelyistä. Vireillä olevat hake-
mukset, joihin tuki myönnetään valtion talo-
usarvion määrärahasta, siirrettäisiin työ- ja 
elinkeinoministeriön ratkaistaviksi noudatta-
en kyseisen hallinnonalan lainsäädäntöä. 
Maatilatalouden kehittämisrahastosta rahoi-
tettavat hakemukset sekä asiat, jotka koske-
vat jo myönnettyjä avustuksia, ratkaistaisiin 
noudattaen voimassa olevaa lainsäädäntöä. 
Talousarvion määrärahasta myönnettyjä 
avustuksia koskevat asiat siirrettäisiin kui-
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tenkin työ- ja elinkeinoministeriön ratkaista-
viksi.  

Lisäksi siirtymäsäännöksessä säädettäisiin 
siirrettävän henkilöstön oikeuksista ja velvol-
lisuuksista. Valtioneuvostosta annetun lain 
(175/2003) 11 §:n mukaan ministeriöiden 
toimialan muuttuessa valtioneuvosto voi siir-
tää viran ministeriöstä toiseen toimialajaon 
muutosta vastaavasti. Samoin valtioneuvosto 
voi näissä tilanteissa siirtää määräajaksi ni-
mitetyn virkamiehen toisen ministeriön pal-
velukseen määräajan päättymiseen saakka. 
Valtioneuvostosta annetun lain lähtökohtana 
on, että täytettynä oleva virka voidaan siirtää 
ilman virkamiehen suostumusta. Näin voi-
daan menetellä, jos siirto ei vaikuta virka-
miehen vapauteen valita asuinpaikkansa. 
Maa- ja metsätalousministeriön maatalous-
osaston maaseudun kehittämisyksikön maa-
seutupolitiikkajaostossa työskentelee neljä 
henkilöä, joiden työpanoksesta 3,5 henkilö-
työvuotta on käytetty maa- ja metsätalousmi-
nisteriöstä työ- ja elinkeinoministeriöön siir-
rettäviin maaseudun kehittämistehtäviin. Ja-
oston ulkopuolella siirrettäviä maaseudun 
kehittämistehtäviä hoitaneita henkilöitä ei 
siirrettäisi. Näistä henkilöistä yhden palkka 
on muodostunut vastaavalla tavalla kuin siir-
rettävän määräaikaisen henkilön palkka. 

Siirrettävien henkilöiden tehtäviin on maa- 
ja metsätalousministeriössä kuulunut erityi-
sesti toiminta maaseutupolitiikan yhteistyö-
ryhmän pääsihteerinä sekä tehtävät, jotka liit-
tyvät toimimiseen yhteistyöryhmässä ja sen 
teemaryhmissä, yhteistyöryhmän ja sen tee-
maryhmien tehtävien ja toimenpiteiden val-
misteluun ja toteuttamiseen sekä maaseutu-
poliittisen kokonaisohjelman valmisteluun ja 
toteuttamiseen, toimintaryhmätyöhön ja kylä-
toimintaan vaikuttamiseen, kansainväliseen 
maaseutupolitiikkaan sekä kaupungin ja 
maaseudun vuorovaikutukseen osallistumi-
seen, ohjelmien ja toimenpiteiden vaikutus-
ten ennakointiin, valtakunnallisten maaseu-
dun tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoi-
tuksen valmisteluun ja esittelyyn sekä muu-
hun kansalliseen maaseutupolitiikkaan. 

Eräiden maaseudun kehittämistehtävien ja 
niitä hoitavan henkilöstön siirto työ- ja elin-
keinoministeriöön ehdotetaan toteutettavaksi 
valtioneuvostosta annetussa laissa säädetyn 
menettelyn mukaisesti. Virkamiesten palve-

lussuhteen ehdot säilyisivät ennallaan virko-
jen siirtojen yhteydessä. Virkamiesten palve-
lussuhteen ehtoihin sovellettaisiin, mitä niistä 
virkaehtosopimuksissa sovitaan tai laissa 
säädetään. Virkamiehet siirtyisivät työ- ja 
elinkeinoministeriön palkkausjärjestelmäso-
pimuksen soveltamisalan piiriin. Sopimus-
kaudelle 2010—2012 28.3.2010 tehdyn val-
tion työ- ja virkaehtosopimuksen allekirjoit-
tamispöytäkirjan 18 §:n mukaan suoraan lain 
nojalla siirtyvällä henkilöstöllä on oikeus 
siirtymähetken euromääräiseen palkkaan 24 
kuukauden ajan siirtymähetkestä alkaen, jos 
tehtävän vaativuus säilyy entisellä tasolla, 
mutta vastaanottavan organisaation palkkaus-
järjestelmän mukaan maksettava kuukausi-
palkkaus olisi alempi kuin luovuttavassa or-
ganisaatiossa maksettu.  

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

 
1.2 Laki eräiden työ- ja elinkeinominis-

teriön hallinnonalan ohjelmien ja 
hankkeiden rahoittamisesta  

1 §. Soveltamisala. Pykälän 1 momenttia 
ehdotetaan muutettavaksi niin, että lakia voi-
daan soveltaa myös maaseudun kehittämistä 
koskeviin ohjelmiin ja hankkeisiin. Tukea 
myönnettäisiin sellaisiin valtakunnallisiin 
maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkei-
siin, jotka edistävät valtakunnallisten aluei-
den kehittämistavoitteiden tai eri ministeriöi-
den aluestrategioiden maaseudun kehittämis-
tavoitteita tai jotka muutoin tukevat kansalli-
sen maaseutupolitiikan toteuttamista. Tähän 
sisältyisi muun ohessa uusien toimintatapo-
jen, verkostojen ja erilaisten tutkimusten ja 
selvitysten rahoittaminen. 

5 §. Tuensaajat. Pykälää ehdotetaan muu-
tettavaksi niin, että tukea voidaan myöntää 
julkis- ja yksityisoikeudellisten oikeushenki-
löiden lisäksi myös luonnollisille henkilöille. 
Siirrettäväksi ehdotetut valtakunnalliset maa-
seudun tutkimus- ja kehittämishankkeet on 
tarkoitettu myös yksittäisten vähintään väi-
töskirjatasoisten tutkimusten tukemiseen. 
Tuen myöntäminen luonnolliselle henkilölle 
olisi kuitenkin tarkoitettu vain erityistapauk-
siin, joissa väitöskirjaa tai muuta tutkimusta 
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tekevä henkilö ei ole jonkin tutkimuslaitok-
sen palveluksessa. 

7 §. Työ- ja elinkeinoministeriön myöntämä 
tuki. Pykälää ehdotetaan muutettavaksi niin, 
että sen kolmanneksi momentiksi lisättäisiin 
työ- ja elinkeinoministeriölle oikeus myöntää 
tukea valtakunnallisiin maaseudun kehittä-
mis- ja tutkimushankkeisiin.  

Voimaantulo ja siirtymäsäännökset. Laki 
ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2012. Lakia sovellettaisiin myös lain 
voimaantulessa vireillä oleviin hakemuksiin. 
Ennen lain voimaantuloa myönnettyihin tu-
kiin ja vireillä oleviin hakemuksiin sovellet-
taisiin aikaisempia säännöksiä. Toimivaltai-
nen viranomainen siirretyissä asioissakin oli-
si lain voimaantulon jälkeen työ- ja elinkei-
noministeriö. 

 
2  Tarkemmat säännökset  ja  mää-

räykset  

Maa- ja elintarviketalouden sekä maaseu-
dun tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoi-
tuksesta annettavan lain nojalla säädettäisiin 
vastaavista seikoista kuin tutkimusrahoitus-
lain nojalla on säädetty valtakunnallisen 
maaseudun kehittämisen ja tutkimuksen sekä 
maa- ja elintarviketalouden tutkimuksen ra-
hoituksesta annetussa valtioneuvoston ase-
tuksessa.  

Valtioneuvoston asetuksella rajattaisiin tu-
ettavat hankkeet käytettävissä oleviin varoi-
hin tai myöntämisvaltuuteen Avustettava 
toiminta tulisi perustua tavoitteiltaan, sisäl-
löltään ja kestoltaan määriteltyyn hankkee-
seen.  Hankkeen tulosten tulisi olla laaja-
alaisesti hyödynnettävissä sekä julkaistavissa 
tai muulla vastaavalla tavalla saatettavissa 
laajaan jakeluun. Avustusta ei voisi myöntää 
sellaiseen toimintaan, jonka seurauksena 
avustus muodostuisi Euroopan unionin toi-
minnasta tehdyn sopimuksen 107 artiklassa 
tarkoitetuksi valtiontueksi.  

Tarkoitus on, että avustuksen enimmäis-
määräksi säädettäisiin edelleen enintään 100 
prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kustan-
nuksista. 

Asetuksella säädettäisiin avustuksen hake-
misen määräajoista ja menettelystä.  

Tukikelpoisilta kustannuksilta edellytettäi-
siin, että ne ovat hankkeen toteuttamisen 

kannalta tarpeellisia ja kohtuullisia ja liitty-
vät palkkoihin ja niihin verrattaviin menoi-
hin, ostopalveluista ja vastaaviin toiminta-
menoihin, hankkeen tulosten julkaisemiseen 
ja vastaavaan toimintaan sekä yleiskustan-
nuksiin, jotka voidaan kohdentaa hankkeelle. 

Kustannuksilta edellytettäisiin, että ne eivät 
ole syntyneet ennen avustushakemuksen vi-
reille tuloa. 

Asetuksella säädettäisiin myös tulosten jul-
kaisemisesta ja tiedottamisesta. Avustuksen 
edellytyksenä olisi, että tulosten omistusoi-
keuden sekä tuloksiin kohdistuvat immateri-
aalioikeudet kuuluvat avustuksen saajalle ja 
että niiden siirtämisestä peritään markkina-
hinnan mukainen korvaus. Avustusta ei saisi 
osaksikaan siirtää muun kuin avustuspäätök-
sessä määrätyn tahon käytettäväksi. 

Lisäksi asetuksella säädettäisiin avustuksen 
maksamisen edellytyksistä ja menettelystä 
siinä sekä hankkeelle tarvittaessa asetettavas-
ta ohjausryhmästä. 

TEM: in rahoituslain nojalla työ- ja elin-
keinoministeriön ohjelmien ja hankkeiden 
rahoittamisesta annettua valtioneuvoston ase-
tusta (1695/2009) tultaisiin tarkentamaan. 
Asetuksen 16 §:ään, jossa säädetään työ- ja 
elinkeinoministeriön kehittämishankkeista li-
sättäisiin oikeus myöntää tukea valtakunnal-
lisiin maaseudun tutkimus- ja kehittämis-
hankkeisiin.  Asetukseen lisättäisiin myös 
tarkemmat säännökset valtakunnallisten 
maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkei-
den sisällöstä, hakemisen yhteydessä toimi-
tettavista tiedoista, tuen enimmäismäärästä 
sekä hankkeen tulosten julkaisemisesta. 

Valtioneuvoston ohjesääntöä on tarkoitus 
tarkistaa siten, että työ- ja elinkeinoministe-
riön toimialaan lisättäisiin kansalliseen maa-
seutupolitiikkaan liittyvät tehtävät. Maa- ja 
metsätalousministeriön toimialaan jäisi edel-
leen maaseudun kehittäminen, koska vastuu 
EU:n maaseudun kehittämisohjelmasta jäisi 
mainitulle ministeriölle ja esityksen mukai-
sesti kansallisten maaseudun tutkimus- ja ke-
hittämishankkeiden tukeminen. Lisäksi ehdo-
tetut muutokset edellyttävät joitakin muutok-
sia ministeriöitä koskeviin asetuksiin ja työ-
järjestyksiin. Kansallista maaseutupolitiikkaa 
ja maaseutupolitiikan yhteistyöryhmää sekä 
valtakunnallisia maaseudun tutkimus- ja ke-
hittämishankkeita koskevat säännökset on 
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tarkoitus poistaa maa- ja metsätalousministe-
riötä ja sen organisaatiota koskevista sään-
nöksistä ja määräyksistä ja siirrettyjä tehtäviä 
koskevat säännökset ja määräykset lisätä työ- 
ja elinkeinoministeriötä koskeviin säädöksiin 
ja määräyksiin. 
 
3  Voimaantulo 

Lait ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivä-
nä tammikuuta 2012.  

 
4  Suhde perustuslaki in  ja  säätä-

misjärjestys  

Perustuslain 80 §:ssä rajoitetaan valtioneu-
voston mahdollisuutta laissa olevan valtuu-
den nojalla antaa asetuksia. Pykälän 1 mo-
mentin mukaan lailla on säädettävä yksilön 
oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista se-
kä asioista, jotka perustuslain mukaan muu-
ten kuuluvat lain alaan. 

Lakiehdotuksiin otetuissa asetuksenanto-
valtuuksissa on kysymys itse lakiin sisältyvi-

en säännösten tarkentamisesta. Ehdotetuissa 
laeissa on kysymys harkinnanvaraisten avus-
tusten myöntämisestä eikä niissä säädetä 
etuuksista, joihin hakijoilla olisi lain nojalla 
oikeus. Vaikka tarkoitus on, että maa- ja 
metsätalousministeriön hallinnonalan lain-
säädännön nojalla haetut eräät hakemukset 
siirrettäisiin työ- ja elinkeinoministeriössä 
ratkaistavaksi, hallintoviranomaisen vaihtu-
minen ei sinänsä vaikuta tuen hakijan oike-
uksiin eikä tässäkään tilanteessa kysymys ole 
rahoituksesta, johon millään taholla olisi suo-
raan oikeus. Rahoitus riippuu joka tapaukses-
sa käytettävissä olevista varoista. Rahoituk-
sen edellytyksiin eivät myöskään vaikuta 
seikat, joista säädetään perustuslain 6 §:ssä. 

Ehdotetut lait voidaan säätää tavanomai-
sessa lainsäätämisjärjestyksessä. 
 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo-
tukset: 
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Lakiehdotukset 

1.  

 
 

Laki 

maa- ja elintarviketalouden sekä maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoituk-
sesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
 

1 § 

Soveltamisala 

Tätä lakia sovelletaan myönnettäessä avus-
tusta maa- ja elintarviketalouden sekä maa-
seudun tutkimus- ja kehittämishankkeisiin. 

Maaseudun kehittämisohjelmaan sisälty-
vään hanketukeen sovelletaan, maaseudun 
kehittämiseen myönnettävistä tuista annettua 
lakia (1443/2006).  

Porotalouden ja luontaiselinkeinojen tut-
kimukseen myönnettävään tukeen sovelle-
taan porotalouden ja luontaiselinkeinojen ra-
hoituslakia (45/2000) ja porotalouden raken-
netuesta annettua lakia (986/2011). 

 
 
 

2 §  

Rahoitus 

Avustusta voidaan myöntää maatilatalou-
den kehittämisrahaston käyttösuunnitelmassa 
tai valtion talousarviossa tarkoitusta varten 
osoitetuista varoista. 

 
 

3 §  

Avustuksen saaja 

Avustusta voidaan myöntää sellaiselle 
luonnolliselle henkilölle, yksityisoikeudelli-
selle tai julkisoikeudelliselle yhteisölle taikka 
säätiölle, jolla on riittävät edellytykset tutki-
mus- tai kehittämishankkeen toteuttamiseen. 

4 §  

Avustettava toiminta 

Avustusta voidaan myöntää maa- ja elin-
tarviketaloutta laaja-alaisesti hyödyttävään 
tutkimus- ja kehittämistoimintaan. 

Avustusta voidaan lisäksi myöntää sellai-
seen laajaan tutkimus- tai kehittämistoimin-
taan, joka merkittävällä tavalla edistää maa-
seudun kehittämistä ja maaseutupolitiikan ta-
voitteiden toteutumista. 

Avustus myönnetään 1 ja 2 momentissa 
tarkoitetusta toiminnasta aiheutuviin tarpeel-
lisiin ja kohtuullisiin kustannuksiin. 

Avustettavasta toiminnasta ja hyväksyttä-
vistä kustannuksista voidaan antaa tarkempia 
säännöksiä valtioneuvoston asetuksella.  

 
5 §  

Valtiontukisääntöjen soveltaminen 

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn so-
pimuksen 107 artiklassa tarkoitettuna valti-
ontukena myönnettävän avustuksen edelly-
tyksistä ja rajoituksista säädetään Euroopan 
unionin lainsäädännössä.  

Valtiontukisääntöjen soveltamisesta tässä 
laissa tarkoitettuun avustukseen voidaan sää-
tää tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.  

 
6 §  

Valtionavustuslain soveltaminen 

Tässä laissa tarkoitettuun avustukseen so-
velletaan lisäksi valtionavustuslakia 
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(688/2001). Maa- ja metsätalousministeriö 
toimii mainitussa laissa tarkoitettuna valtion-
apuviranomaisena. 

 
 

7 §  

Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä        
kuuta 20   . 

Tällä lailla kumotaan laki valtakunnallisen 
maaseudun kehittämisen ja tutkimuksen sekä 
maa- ja elintarviketalouden tutkimuksen ra-
hoituksesta (1477/2007), jäljempänä kumot-
tava laki. 

Ennen tämän lain voimaantuloa myönnet-
tyyn avustukseen sovelletaan tämän lain 
voimaan tullessa voimassa olleita säännök-
siä. 

Tämän lain voimaan tullessa maa- ja met-
sätalousministeriössä vireillä oleva hakemus, 
joka koskee avustuksen myöntämistä kumot-
tavan lain 4 §:n 1 momentissa tarkoitettuun 
toimintaan, siirretään työ- ja elinkeinominis-
teriön ratkaistavaksi, jos avustusta ei myön-
netä maatilatalouden kehittämisrahaston va-
roista. Tuki myönnetään siirretyn hakemuk-
sen perusteella noudattaen, mitä eräiden työ- 
ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjel-
mien ja hankkeiden rahoittamisesta annetussa 
laissa (1652/2009) säädetään tuen edellytyk-
sistä ja menettelystä tukea myönnettäessä. 
Hakemus, johon tuki myönnetään maatilata-
louden kehittämisrahaston varoista, ratkais-
taan maa- ja metsätalousministeriössä nou-
dattaen tämän lain voimaan tullessa voimassa 
olleita säännöksiä.  

Kumottavan lain 4 §:n 1 momentissa tar-
koitettuun toimintaan myönnetyn avustuksen 
käytössä, maksamisessa ja käytön valvonnas-
sa, palauttamisessa ja takaisinperinnässä sekä 
tarvittaessa tukiehtojen muuttamisessa nou-
datetaan tuen myöntämisajankohtana voi-
massa olleita säännöksiä sekä tukipäätökses-
sä asetettuja ehtoja. Jos avustus on myönnet-
ty valtion talousarvion määrärahasta, toimi-
valtainen viranomainen on kuitenkin työ- ja 
elinkeinoministeriö.  

Jo myönnetyn avustuksen sekä haetun 
avustuksen siirrosta työ- ja elinkeinoministe-
riöön on ilmoitettava avustuksen saajalle ja 
hakijalle mahdollisimman pian siirron jäl-
keen. 

Maa- ja metsätalousministeriössä työ- ja 
elinkeinoministeriöön siirtyviä tehtäviä hoi-
tava virkasuhteinen henkilöstö, joka on sijoi-
tettuna maa- ja metsätalousministeriön maa-
talousosaston maaseudun kehittämisyksikön 
maaseutupolitiikkajaostoon, sekä vastaavat 
virat siirtyvät tämän lain voimaan tullessa 
työ- ja elinkeinoministeriöön. Viran siirtämi-
nen tai viran nimen muuttaminen ei edellytä 
virkamiehen suostumusta. Siirtyvä henkilöstö 
säilyttää siirtymähetkellä palvelussuhteensa 
ehtoihin liittyvät oikeutensa ja velvollisuu-
tensa. Määräaikaisia tehtäviä hoitava edellä 
mainitulla tavalla sijoitettu henkilöstö siirtyy 
työ- ja elinkeinoministeriön palvelukseen 
määräaikaisen palvelussuhteensa keston 
ajaksi. Virkamiehen palvelussuhteen ehtoihin 
sovelletaan, mitä niistä virkaehtosopimuksis-
sa sovitaan tai laissa säädetään.  

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin. 

————— 
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2. 

Laki 

eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta 
annetun lain muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden ra-

hoittamisesta annetun lain (1652/2009) 1 §:n 1 momentti ja 5 § sekä 
lisätään 6 §:ään uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, seuraa-

vasti:   
 

1 § 

Soveltamisala 

Tätä lakia sovelletaan myönnettäessä tukea 
työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla 
alueiden kehittämistä, maaseudun kehittämis-
tä sekä taloudellisen, sosiaalisen ja alueelli-
sen yhteenkuuluvuuden lujittamista koske-
viin sellaisiin alueellisiin ja valtakunnallisiin 
ohjelmiin ja hankkeisiin, joiden rahoitus tu-
lee valtion talousarvioon otetusta valtion 
määrärahasta, jollei muusta laista muuta joh-
du.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

5 § 

Tuen saajat   

Tukea voidaan myöntää julkis- ja yksityis-
oikeudelliselle oikeushenkilölle sekä luon-
nolliselle henkilölle. Tuki voidaan myöntää 

useammalle kuin yhdelle tuen saajalle yhtei-
sesti. 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa 
tarkempia säännöksiä tuen saajista.  
 

6 §   

Työ- ja elinkeinoministeriön myöntämä tuki 

— — — — — — — — — — — — — —  
Työ- ja elinkeinoministeriö voi myöntää 

tukea valtakunnallisiin maaseudun kehittä-
mis- ja tutkimushankkeisiin.  
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä       
kuuta 20  . 

Lain voimaan tullessa vireillä oleviin 1 §:n 
1 momentissa tarkoitettuihin maaseudun ke-
hittämistä koskeviin hakemuksiin sekä tuki-
päätösten tuki- ja sopimusehtoihin samoin 
kuin muihin laissa edellytettyihin toimenpi-
teisiin sovelletaan, mitä maa- ja elintarviketa-
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louden sekä maaseudun tutkimus- ja kehit-
tämishankkeiden rahoituksesta annetun lain 

(    /    ) 7 §:ssä säädetään.  
 

————— 
 

Helsingissä 5  päivänä lokakuuta 2011 

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 

Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen 
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Liite 
Rinnakkaisteksti 

 

Laki 

eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta 
annetun lain muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden ra-

hoittamisesta annetun lain (1652/2009) 1 §:n 1 momentti ja 5 § sekä 
lisätään 6 §:ään uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, seuraa-

vasti:   
 

Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

1 § 

Soveltamisala 

Tätä lakia sovelletaan myönnettäessä tukea 
työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla 
alueiden kehittämistä sekä taloudellisen, sosi-
aalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden lu-
jittamista koskeviin sellaisiin alueellisiin ja 
valtakunnallisiin ohjelmiin ja hankkeisiin, 
jotka rahoitetaan valtion talousarvioon otetus-
ta määrärahasta, jollei muusta laista muuta 
johdu. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

1 § 

Soveltamisala 

Tätä lakia sovelletaan myönnettäessä tukea 
työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla 
alueiden kehittämistä, maaseudun kehittämis-
tä sekä taloudellisen, sosiaalisen ja alueelli-
sen yhteenkuuluvuuden lujittamista koske-
viin sellaisiin alueellisiin ja valtakunnallisiin 
ohjelmiin ja hankkeisiin, joiden rahoitus tu-
lee valtion talousarvioon otetusta valtion 
määrärahasta, jollei muusta laista muuta joh-
du.  
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 
 

5 § 

Tuen saajat   

Tukea voidaan myöntää julkis- ja yksityis-
oikeudellisille oikeushenkilöille. Tuki voi-
daan myöntää useammalle kuin yhdelle tuen 
saajalle yhteisesti. 

 
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa 

tarkempia säännöksiä tuen saajista. 
 

5 § 

Tuen saajat   

Tukea voidaan myöntää julkis- ja yksityis-
oikeudellisille oikeushenkilöille sekä luon-
nolliselle henkilölle. Tuki voidaan myöntää 
useammalle kuin yhdelle tuen saajalle yhtei-
sesti. 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa 
tarkempia säännöksiä tuen saajista.  
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6 §   

Työ- ja elinkeinoministeriön myöntämä tuki 

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

6 §   

Työ- ja elinkeinoministeriön myöntämä tuki 

— — — — — — — — — — — — — —  
Työ- ja elinkeinoministeriö voi myöntää tu-

kea valtakunnallisiin maaseudun kehittämis- 
ja tutkimushankkeisiin.  
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 ——— 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä  
kuuta 20  . 

Lain voimaan tullessa vireillä oleviin 1 §:n 
1 momentissa tarkoitettuihin maaseudun ke-
hittämistä koskeviin hakemuksiin sekä tuki-
päätösten tuki- ja sopimusehtoihin samoin 
kuin muihin laissa edellytettyihin toimenpi-
teisiin sovelletaan, mitä maa- ja elintarvike-
talouden sekä maaseudun tutkimus- ja kehit-
tämishankkeiden rahoituksesta annetun lain 
(    /    ) 7 §:ssä säädetään. 

——— 
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