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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi maaseutuhal-
linnon järjestämisestä kunnissa, maaseutuelinkeinojen 
tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä 
annetun lain muuttamisesta ja hukkakauran torjunnasta 
annetun lain 22 §:n muuttamisesta 

 
ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan annettavaksi laki 
maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa. 
Lailla kumottaisiin nykyinen maaseutuelin-
keinojen hallinnosta kunnissa annettu laki. 
Lailla kunta velvoitettaisiin perustamaan 
muiden kuntien kanssa maaseutuhallinnon 
tehtävien hoitamiseksi yhteistoiminta-alue 
siinä tapauksessa, ettei toiminnallista koko-
naisuutta voida muutoin muodostaa sen alu-
eella. Toiminnallinen kokonaisuus muodos-
tuisi alueesta, jolla toimii vähintään 800 maa-
talousyrittäjää ja jossa tehtäviä hoitaa yhtei-
sen johdon alaisuudessa vähintään viisi hen-
kilöä. 

Laissa säädettäisiin myös poikkeuksista yh-
teistoimintavelvoitteeseen. Erityisesti poik-
keukset koskisivat tilanteita, joissa toimin-
nallista kokonaisuutta ei kyetä muodosta-
maan alueen saaristoisuuden tai Lapin ja 

Kainuun maakuntien alueella pitkien etäi-
syyksien vuoksi taikka, jos kielellisten oike-
uksien toteutumisen turvaaminen tätä edellyt-
tää. Lisäksi laissa säädettäisiin kunnan mah-
dollisuudesta hakea ennakkotietoa siitä, voi-
daanko mainittua poikkeusmahdollisuutta 
soveltaa. 

Esityksessä ehdotetaan maaseutuelinkeino-
jen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta 
menettelystä annettuun lakiin sekä hukka-
kauran torjunnasta annettuun lakiin tehtäväk-
si eräitä muutoksia, joka liittyvät kuntien 
maaseutuhallinnon järjestämistä koskevan 
lainsäädännön uudistamiseen. Samassa yh-
teydessä toteutettaisiin aluehallinnon uudis-
tamisesta aiheutuvat muutokset. 

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päi-
vänä tammikuuta 2010. 

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

 
1  Johdanto 

Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset 
hoitavat maatalouden tukijärjestelmiin, sato-, 
tulva- ja riistaeläinvahinkojen korvaamiseen, 
hukkakauran torjuntaan sekä eräiden rekiste-
rien ylläpitoon liittyviä tehtäviä. Kysymys on 
kuntien lakisääteisistä tehtävistä, joita ne hoi-
tavat itsehallintonsa puitteissa.  Kuntien maa-
seutuelinkeinoviranomaistehtäviä hoitavia 
yksiköitä on noin 300. Luku perustuu kuntien 
lukumäärää koskevaan tietoon sekä arvioon 
olemassa olevista yhteistoimintajärjestelyis-
tä, joissa kunnan maaseutuelinkeinoviran-
omainen hoitaa tehtäviä myös toisen kunnan 
alueella. 

Kuntien maaseutuhallinnon toimintaympä-
ristö on muuttunut voimakkaasti maatalou-
den rakennekehityksen edetessä. Maatilojen 
lukumäärä vähenee keskimäärin 1700 tilalla 
vuodessa. Vuonna 2007 maatiloja oli noin 
66 000. Vuonna 2013 maatiloja arvioidaan 
olevan noin 55 000. Myös maatilojen keski-
määräisen koon kasvu sekä maatalouden tu-
kien toimeenpanossa tapahtuvat muutokset 
vaikuttavat maaseutuhallinnon toimintaan. 

Kuntien ja valtion hallinnon toimintaympä-
ristössä tapahtuvat muutokset kuten kuntien 
palvelu- ja rakenneuudistuksen eteneminen, 
aluehallinnon organisaatiouudistus sekä pal-
veluntuotannon tehostaminen ja tuotta-
vuushyötyjen tavoittelu uudistuksia ohjaava-
na periaatteena aiheuttavat tarpeen tarkastella 
kunnissa hoidettavia lakisääteisiä maaseutu-
hallinnon tehtäviä. Kunta- ja palveluraken-
neuudistuksen yhteydessä valtio on lakisää-
teisesti ohjannut kuntakentän rakennemuu-
tosta sekä edellyttänyt, että eräiden peruspal-
velutehtävien hoitamisessa rakennemuutok-
sen ulkopuolelle jäävät kunnat organisoivat 
tehtävien hoidon yhteistoiminnassa. Tavoit-
teena on palveluiden saatavuuden turvaami-
nen ja kuntien julkisten menojen kasvun hil-
litseminen. Maaseutuhallinnon tehtäviä ei 
tarkasteltu kunta- ja palvelurakenneuudistuk-
sen yhteydessä. Uudistus vaikuttaa kuitenkin 
välillisesti myös maaseutuhallinnon tehtävien 

hoitamiseen kuntaliitosten eli kuntien määrän 
vähenemisen ja muilla kunnan toimialoilla 
tapahtuvan yhteistoiminnan yleistymisen 
muodossa. 

Maatalouspolitiikan toimintaympäristö ja 
maataloustukia koskeva sääntely ovat muut-
tuneet voimakkaasti Suomen liittyessä Eu-
roopan unioniin vuonna 1995. Liittymisen 
jälkeen Euroopan yhteisön yhteistä maatalo-
uspolitiikkaa ja yhteisön varainhoitoa koske-
vaa sääntelyä on uudistettu useita kertoja. 
Euroopan yhteisön lainsäädännössä asetetut, 
maatalouden tukijärjestelmien hallintoa kos-
kevat vaatimukset ovat tiukentuneet. 

Suomen maataloustukijärjestelmän hajau-
tettu, neliportainen hallinto on koettu haasta-
vaksi muun muassa ohjaussuhteiden kannal-
ta. Euroopan yhteisön rahoittamien viljelijä-
tukien hallinto- ja valvontajärjestelmää val-
vovat toimielimet ovat pitäneet ongelmalli-
sena nykyistä järjestelmää, johon ei liity tu-
kien asianmukaisesta hallinnoinnista vastaa-
vien valtion viranomaisten, maa- ja metsäta-
lousministeriön ja Maaseutuviraston, suoraa 
määräysvaltaa suhteessa tehtäviä hoitavaan 
kuntaan. 

Kaiken kaikkiaan nykyisen hallintomallin 
asettamat haasteet liittyvät toisaalta tehtävien 
hoidon organisointiin ja toisaalta valtion vä-
littömän määräysvallan puuttumiseen. Kun-
nallinen itsehallinto turvaa kuntalaisten oi-
keuden päättää kuntansa hallinnosta ja talou-
desta. Valtion ja kuntien yhdessä hoitamien 
tehtävien osalta valtio on kuitenkin voinut 
lainsäädännöllä ohjata tehtävien hoidon or-
ganisointia. Maaseutuhallinnon tehtävien 
hoidon organisointia kehittämällä voidaan 
tehostaa kuntien ohjausta. Toimijoiden mää-
rän vähentyessä niiden kanssa voidaan laatia 
Euroopan yhteisön edellyttämä maksajaviras-
tosopimus. Tarkoituksena on, että sopimuk-
seen sisältyvät Euroopan yhteisön lainsää-
dännöstä seuraavat edellytykset käytäisiin 
sopimusneuvottelujen läpi ja tässä yhteydes-
sä kunnille annettaisiin edellytysten täyttämi-
seen liittyvää neuvontaa ja ohjeistusta. 
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2  Nykyt i la  

2.1 Lainsäädäntö- ja käytäntö 

Kuntien hallinnon yleisestä järjestämisestä 
ja päätöksenteosta kunnissa säädetään kunta-
laissa (365/1995) ja tehtävien hoitoon liitty-
västä, valtion varoista maksettavasta valtion-
osuudesta kuntien valtionosuuslaissa 
(1147/1996). Kuntajakoon liittyvät säännök-
set sisältyvät kuntajakolakiin (1196/1997). 
Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen toteut-
tamisesta säädetään vuoden 2012 loppuun 
saakka voimassa olevassa kunta- ja palvelu-
rakenneuudistuksesta annetussa laissa 
(169/2007).   

Kunnat vastaavat niille laissa säädettyjen 
maaseutuhallinnon tehtävien järjestämisestä 
alueellaan. Tehtävät ovat luonteeltaan maa-
seutuhallinnon toimeenpanotehtäviä. Lisäksi 
kunnat ovat itsehallintonsa nojalla ottaneet 
hoitaakseen muita viljelijöille tarjottaviin 
palveluihin ja maaseudun kehittämishank-
keiden rahoitukseen liittyviä tehtäviä kuten 
maaseutuyrittäjien ja investointitukia hakevi-
en neuvontaa, toimintaryhmätyöhön osallis-
tumista ja ohjelmaperusteisten kehittämis-
hankkeiden suunnittelua ja toteutusta. Näiden 
niin sanottujen maaseudun kehittämistehtävi-
en järjestäminen ja rahoitus ovat täysin kun-
tien vastuulla. Kysymys ei ole valtion ja kun-
tien yhdessä hoitamista viranomaistehtävistä. 
Tällaisten tehtävien hoitaminen onkin varsin 
usein organisoitu kuntien kehittämisyhtiön 
hoidettavaksi.  

Maaseutuhallinnon lakisääteisiä tehtäviä 
hoitavia kunnan viranomaisia kutsutaan va-
kiintuneen määritelmän mukaan kunnan 
maaseutuelinkeinoviranomaiseksi. Määritel-
mä sisältyy maaseutuelinkeinojen tukitehtä-
viä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä 
annetun lain (1336/1992), jäljempänä tuki-
tehtävälaki, 2 §:n 2 momenttiin. Maaseutu-
hallinnon järjestämisestä säädetään maaseu-
tuelinkeinojen hallinnosta kunnissa annetussa 
laissa (1558/1991), jäljempänä kuntahallinto-
laki. Kuntahallintolain mukaan kuntien on 
huolehdittava maaseutuelinkeinoja koskevan 
lainsäädännön täytäntöönpanosta alueellaan. 
Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisten 
tehtävistä ja toimivallasta säädetään maata-
louden tukia sekä valtion varoista maksetta-

via korvauksia koskevassa erityislainsäädän-
nössä. Tehtävät voidaan jakaa kunnissa hoi-
dettaviin viljelijätukihallinnon tehtäviin ja 
muihin maaseutuhallinnon tehtäviin. 

 
 

2.1.1 Viljelijätukihallinnon tehtävät 

Viljelijätuiksi lasketaan Euroopan yhteisön 
kokonaan rahoittamat suorat tuet eli tuotan-
nosta irrotettu tilatuki sekä tilatukijärjestel-
män ulkopuolella maksettavat osin tuotan-
toon sidotut tuet, jotka mainitaan viljelijöille 
yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijär-
jestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja 
tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä 
asetusten (EY) No 1290/2005, (EY) N:o 
247/2006, (EY) No 378/2007 muuttamisesta 
ja asetuksen (EY) No 1782/2003 kumoami-
sesta annetun neuvoston asetuksen (EY) No 
73/2009 liitteessä I. Tilatukijärjestelmän 
käyttöönottamisesta ja järjestelmän raken-
teesta sekä sen toimeenpanon perusteista 
säädetään tilatukijärjestelmän täytäntöön-
panosta annetussa laissa (557/2005), jäljem-
pänä tilatukilaki. Sen sijaan tilatukijärjestel-
mään sisältyvien tukien toimeenpanoa kos-
kevat säännökset sisältyvät Euroopan yhtei-
sön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöön-
panosta annettuun lakiin (1100/1994), jäl-
jempänä täytäntöönpanolaki, sekä sen nojalla 
annettuihin säädöksiin. 

Euroopan yhteisön osaksi rahoittamista 
tuista Manner-Suomen maaseudun kehittä-
misohjelman 2007—2013 toimintalinjaan 2 
sisältyvät tuet ovat viljelijätukia. Niistä luon-
nonhaittakorvaukseen, maatalouden ympäris-
tötuen perustoimenpiteisiin ja eläinten hy-
vinvoinnin tukeen liittyviä toimeenpanoteh-
täviä hoidetaan kunnissa. Tukia koskevat 
säännökset sisältyvät luonnonhaittakorvauk-
sesta, maatalouden ympäristötuesta sekä 
eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan 
parantamiseen liittyvistä tuista annettuun la-
kiin (1440/2006), jäljempänä toimintalinjan 
2 laki. Viljelijätukia ovat niin ikään Suomen 
liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopi-
muksen 141 ja 142 artiklan perusteella hy-
väksytyt, kokonaan kansallisista varoista ra-
hoitetut peltoalaperusteiset tuet ja kotieläin-
tuotannon tuet, joista säädetään maa- ja puu-
tarhatalouden kansallisista tuista annetussa 
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laissa (1559/2001), jäljempänä kansallisten 
tukien laki. Lisäksi tilatukilain nojalla sääde-
tään vuosittain tilaneuvontaan myönnettäväs-
tä kansallisesta tuesta. 

Viljelijätukihallinnon tehtävien hoitami-
seen liittyvästä toimivallasta säädetään Eu-
roopan yhteisön kokonaan rahoittamien ja 
kansallisista varoista rahoitettujen suorien 
tukien osalta tukitehtävälaissa ja sen nojalla 
annetuissa säädöksissä. Manner-Suomen 
maaseudun kehittämisohjelmaan sisältyvien 
luonnonhaittakorvauksen, maatalouden ym-
päristötuen ja eläinten hyvinvoinnin tuen 
osalta toimivaltasääntely sisältyy toimintalin-
jan 2 lakiin. 

Viljelijätuen hallinnointiprosessiin liittyvät 
tehtävät koostuvat hakemusten vastaanotta-
miseen, tarkistamiseen ja tallentamiseen, ha-
kemusten hallinnolliseen tarkastukseen, ha-
kemuksessa olevien puutteiden korjaamiseen, 
hakijan kuulemiseen, päätöksentekoon, tie-
doksiantoon ja arkistointiin liittyvistä toi-
menpiteistä. Lisäksi kuntien maaseutuelin-
keinoviranomaiset tarjoavat viljelijöille edel-
lä tarkoitettuihin tukiprosessin vaiheisiin liit-
tyvää, yleistä hallinnollista neuvontaa sekä 
tiedotusta. Tukiprosessiin on liittynyt viimei-
sen vuoden aikana myös sähköiseen tukiha-
kuun sekä tukihakemustietojen selailuun tar-
koitetun VIPU-palvelun käyttöoikeuksien 
myöntämistä ja käyttöön liittyvää neuvontaa. 

Euroopan yhteisön rahoittamiin viljelijätu-
kiin liittyvien tehtävien hoito on varsin yksi-
tyiskohtaisesti säänneltyä. Yhteisön lainsää-
däntö asettaa tukien hallintojärjestelmälle 
useita vaatimuksia, ja tehtävien hoitoon so-
velletaan erityisiä vaatimuksia sen mukaan, 
onko kysymys Manner-Suomen maaseudun 
kehittämisohjelmaan sisältyvää luonnonhait-
takorvausta, maatalouden ympäristötukea tai 
eläinten hyvinvoinnin tukea koskevan si-
toumuspäätöksen valmistelusta vai tukien 
maksuun liittyvistä tehtävistä. Näitä vaati-
muksia selvitetään jäljempänä Euroopan yh-
teisön lainsäädännön yhteydessä. Kansallisis-
sa tuissa menettelyt seuraavat pääosin vas-
taavia vaatimuksia. Tyypillisesti viljelijätu-
kiprosessiin liittyy myös tehtävien kausiluon-
teisuus sekä sidonnaisuus määräaikoihin. 

 
 
 

2.1.2 Muut maaseutuhallinnon tehtävät  

Viljelijätukihallinnon tehtävien lisäksi kun-
nissa hoidetaan eräitä muita maatalouden tu-
kijärjestelmiin liittyviä tehtäviä. Niissä kun-
nan maaseutuelinkeinoviranomaisen rooli ja 
siihen kohdistuvat vaatimukset poikkeavat 
viljelijätukiin liittyvistä tehtävistä. 

Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset 
antavat maatalouden luopumistukijärjestel-
män ja eläkejärjestelmien hakumenettelyyn 
liittyvää neuvontaa, vastaanottavat hakemuk-
sia ja antavat niistä lausuntonsa. Näistä teh-
tävistä säädetään maatalouden harjoittami-
sesta luopumisen tukemisesta annetussa lais-
sa (612/2006), jota sovelletaan luopumisen 
tapahtuessa vuosina 2007—2010. Lisäksi 
kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen val-
voo maataloustuotannon lopettamisesta 
myönnetyn tuen, korvauksen tai eläkkeen eh-
tojen noudattamista siten kuin maataloustuo-
tannon lopettamistuesta (1340/1996) anne-
tussa laissa, maatalousyrittäjien luopumis-
tuesta (1293/1994) annetussa laissa, maata-
lousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetus-
sa laissa (1330/1992) ja maatalousyrittäjien 
sukupolvenvaihdoseläkkeestä (1317/1990) 
annetussa laissa säädetään. 

Kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen 
osallistuu porotaloutta koskevan tukihake-
muksen sekä kolttalaissa (253/1995) säädet-
tyjen tuki- ja lupa-asioiden käsittelyyn muu-
toin kuin päätöksentekijän roolissa. Se voi 
ottaa vastaan kansallisten tukien lain perus-
teella maksettavaa porotalouden eläinkoh-
taista tukea koskevan hakemuksen. Hake-
muksen ratkaisee kuitenkin työ- ja elinkeino-
keskus. Porotalouden ja luontaiselinkeinojen 
rahoituslain (45/2000) 36 §:n 2 momentin 
mukaan työ- ja elinkeinokeskus voi hankkia 
rahoitustukea koskevasta hakemuksesta kun-
nan maaseutuelinkeinoviranomaisen lausun-
non. Tätä mahdollisuutta on nykyisin käytet-
ty varsin vähän. Kolttalaissa säädettyjen tu-
kien ja tilaa koskevien luovutuslupien myön-
tämisestä päättää työ- ja elinkeinokeskus. 
Niitä koskeva hakemus toimitetaan kuitenkin 
Inarin kunnan maaseutuelinkeinoviranomai-
selle, joka toimittaa hakemuksen lausuntonsa 
ohella työ- ja elinkeinokeskukselle. 

Valtion varoista suoritetaan laissa sääde-
tyin edellytyksin korvauksia sato- ja tulvava-
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hingoista sekä riistaeläinten aiheuttamista 
vahingoista. Riistaeläinten aiheuttamien va-
hinkojen osalta korvaushakemusten käsitte-
lyyn, vahinkojen arviointiin ja siitä aiheutu-
vasta kulukorvauksesta päättämiseen sekä 
korvauksen myöntämiseen liittyvät tehtävät 
hoitaa ihmisille tai metsälle aiheutuneita va-
hinkoja lukuun ottamatta kunnan maaseu-
tuelinkeinoviranomainen. Näistä tehtävistä 
säädetään riistavahinkolaissa (105/2009). Sa-
tovahinkojen osalta vastaavien tehtävien hoi-
tamisesta säädetään satovahinkojen korvaa-
misesta annetussa laissa (1214/2000) ja tul-
vavahinkojen osalta poikkeuksellisten tulvien 
aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta an-
netussa laissa (284/1983). 

Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiset 
hoitavat myös kasvintuotannon laadun var-
mistamiseen liittyviä tehtäviä. Siemenkaup-
palain (729/2000) 16 §:n mukaisesti Elintar-
viketurvallisuusvirasto voi käyttää valvon-
nassa apuna kuntien maaseutuelinkeinovi-
ranomaisia. Käytännössä kunnissa on kuiten-
kin tehty varsin vähän siemenkauppalain 
mukaiseen valvontaan liittyviä tehtäviä. 
Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiset hoi-
tavat myös hukkakauran torjunnasta annet-
tuun lakiin (185/2002) perustuvia tehtäviä. 
Ne vastaanottavat hukkakauraesiintymiä 
koskevat ilmoitukset, tekevät katselmuksia, 
ohjeistavat hukkakauran torjunnassa sekä te-
kevät tähän liittyen päätöksiä tarvittavista 
toimenpiteistä, laativat torjuntasuunnitelman 
sekä toteuttavat tarkastukset viljelijän hakies-
sa lohkolle hukkakaurasta vapautumista. 
Hukkakauran torjuntaan liittyvät tehtävien 
määrä vaihtelee eri alueiden välillä. Eniten 
saastuneilla alueilla tehtävä voi sitoa merkit-
tävästi resursseja. 

Kunnissa hoidettavat rekistereiden ylläpito-
tehtävät liittyvät pääosin maatalouden tuki-
järjestelmiin. Kunnan maaseutuelinkeinovi-
ranomainen käsittelee tilatukijärjestelmään 
liittyvien tukioikeuksien siirtoa koskevat ha-
kemukset, tekee päätökset ja tallentaa niihin 
liittyvät tiedot tukioikeusrekisteriin. Lisäksi 
maaseutuelinkeinoviranomainen hoitaa pelto-
lohkorekisterin sekä tuotantoeläinten pitoa 
koskeviin rekistereihin liittyviä ylläpitotehtä-
viä, joista säädetään täytäntöönpanolain no-
jalla annetuilla maa- ja metsätalousministeri-
ön asetuksilla. Hukkakauralain mukaan kun-

nan maaseutuelinkeinoviranomaisen on li-
säksi pidettävä rekisteriä hukkakauraesiinty-
mistä. 

Valmiuslain (1080/1991) 40 §:n 1 momen-
tin mukaan kuntien tulee valmiussuunnitel-
min ja poikkeusoloissa tapahtuvan toiminnan 
etukäteisvalmisteluin sekä muin toimenpitein 
varmistaa tehtäviensä mahdollisimman häi-
riötön hoitaminen myös poikkeusoloissa. 
Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiset huo-
lehtivat VAP-varauksista eli sellaisia maata-
lousyrittäjiä koskevista tehtävistä, jotka on 
vapautettu aseellisesta palvelusta sodan aika-
na ja joiden avulla voidaan poikkeusoloissa 
hoitaa maataloustuotantoa ja sen omavarai-
suutta. 

Lisäksi kuntien maaseutuelinkeinoviran-
omaiset tekevät tilastointeja, antavat lausun-
toja eri viranomaisille ja hoitavat lautakun-
nan kokouksiin liittyviä tehtäviä. Osassa kun-
tia maaseutuelinkeinoviranomaisen tehtäviin 
on yhdistetty muita, maataloushallinnon ul-
kopuolisia tehtäviä. Käytännössä maaseu-
tuelinkeinoviranomaisen tehtäväkuva voikin 
koostua useasta toisiinsa liittymättömästä 
tehtäväkokonaisuudesta. 

 
2.1.3 Tehtävien hoidon organisointi 

Vuonna 2007 selvitettiin viljelijätukihal-
linnon tehtävien hoidon organisointia kunnis-
sa. Tehtävien hoitoon käytettiin kunnissa yh-
teensä noin 431 henkilötyövuotta. Noin 75 
prosentissa kuntia tehtäviä hoiti kunnan oma 
maaseutuelinkeinoviranomainen. Yhteinen 
maaseutuelinkeinoviranomainen toisen kun-
nan kanssa oli 7 prosentilla kunnista. Merkit-
tävä osa kunnista, noin 26 prosenttia, osti 
maaseutuelinkeinoviranomaispalveluja aina-
kin osittain toiselta kunnalta. Jokin muu kuin 
edellä tarkoitettu organisointitapa oli käytös-
sä 20 prosentilla kunnista. Tämä tarkoittaa 
yleisimmin usean kunnan välistä yhteistyö-
sopimusta esimerkiksi sijaisuuksien tai es-
teellisyystapauksien hoitamisessa. Myö-
hemmin vuonna 2008 tehdyn selvityksen 
mukaan tehtävien hoitoon osallistui kunnissa 
yhteensä noin 650 henkilöä. 

Euroopan yhteisön lainsäädäntö edellyttää 
viljelijätukiprosessiin liittyvien tehtävien 
eriyttämistä siten, ettei yksittäinen viranhalti-
ja vastaa useammasta kuin yhdestä Euroopan 
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yhteisöltä veloitettavan menon hyväksymi-
seen, maksamiseen tai kirjanpitoon liittyvästä 
tehtävästä eikä mitään edellä mainituista teh-
tävistä suoriteta ilman valvontaa. Lisäksi 
edellytetään tehtävien hoidon eriyttämistä 
Manner-Suomen maaseudun kehittämisoh-
jelman 2007—2013 toimeenpanoa koskevien 
hallintoviranomais- ja maksajavirastotehtävi-
en välillä. Tämä on tarkoittanut sitä, että vil-
jelijätukiprosessiin on kunnassa osallistuttava 
vähintään kolme eri henkilöä. Useissa kun-
nissa maataloushallinnossa toimivia viranhal-
tijoita on kuitenkin enintään kaksi. Näin ol-
len tehtävien eriyttämistä koskeva vaatimus 
on ollut täytettävä yhteistyön avulla. Kyse on 
useimmiten vastavuoroisesta tallennusten ja 
tallennusten tarkastusten tai sitoumuspäätös-
ten tekemisestä sekä sijaisuusjärjestelyistä 
taikka näiden tehtävien hankinnasta ostopal-
veluna toisesta kunnasta. Tehtävien hoidon 
eriyttämistä koskeva vaatimus on jo nykyti-
lanteessa johtanut yhteistoiminnan lisäämi-
seen. 

Vuonna 2008 toteutettiin uusi selvitys, joka 
ei kuitenkaan kattanut kaikkia kuntia. Sen 
perusteella eri tavoin järjestettyä yhteistoi-
mintaa oli noin 75 prosentilla kunnista. Kun-
nassa maataloushallinnon tehtäviä hoitavien 
henkilöiden vähäisen lukumäärän lisäksi ny-
kytilanteelle kuvaavaa on kunnan tai tehtäviä 
useamman kunnan alueella hoitavan yhteis-
toimintayksikön alueella toimivien tilojen 
suhteellisen vähäinen määrä. Kunnista tai 
usean kunnan alueella tehtäviä hoitavasta vi-
ranomaisesta lähes 80 prosentilla oli käsitel-
tävänään alle 400 tilan tukiasiat. Kuntia tai 
niiden yhteistoimintayksiköitä, joiden alueel-
la toimii yli 800 tilaa, oli ainoastaan viisi 
prosenttia edellä tarkoitetuista yksiköistä. 
Selvityksen yhteydessä kuntien maaseu-
tuelinkeinoviranomaiset arvioivat kehityksen 
jo nykyisellään kulkevan kohti suurempia 
yksiköitä siten, että vuonna 2010 yli 1000 ti-
lan asioita käsitteleviä yksiköitä olisi arvioil-
ta 25 prosenttia. Samalla pieniä, alle 600 tilaa 
käsitteleviä yksiköitä olisi kuitenkin edelleen 
lähes 40 prosenttia yksiköistä. 

 
2.1.4 Tehtävien hoidon ohjaus ja valvonta 

Tehtävien hoidon organisointia kunnissa ei 
tähän saakka ole ohjattu merkittävästi. Käy-

tännössä määrättyjen tehtävien hoitamista 
koskevat vaatimukset ovat edellyttäneet kun-
nilta ainakin jonkinasteista yhteistoimintaa. 
Kuntahallintolain 2 §:n mukaan kunnan on 
järjestettävä maaseutuelinkeinojen hallinto 
niin, että täytäntöönpanotehtävät tulevat 
asianmukaisesti hoidetuksi. Kysymys on 
pääosin julkisen vallan käyttöä sisältävistä 
tehtävistä, joita hoitavan kunnan henkilöstön 
tulee kuntalain 44 §:n mukaisesti olla vir-
kasuhteessa. 

Kuntahallintolain 3 §:n mukaan kunnassa 
tulee olla tehtävien hoitamiseksi monijäseni-
nen toimielin siten kuin kunnanvaltuusto asi-
asta päättää, jollei tehtäviä ole annettu yhden 
taikka useamman viranhaltijan tai luottamus-
henkilön hoidettavaksi. Tehtäviä hoitava vi-
ranhaltija voi olla mainitun lain 4 §:n mu-
kaan pää- tai sivutoiminen. Käytännössä val-
taosassa kuntia tehtäviä hoidetaan viranhalti-
joiden toimesta. Tehtävien hoitaminen kun-
nan luottamusmiesorganisaatiossa on vähen-
tynyt.  

Kuntahallintolaissa ei ole pyritty ohjaa-
maan kuntia yhteistoimintaan. Sen 3 §:n 
2 momentissa todetaan ainoastaan, että toi-
mielin tai viranhaltija voi olla myös useam-
man kunnan yhteinen. Kuntien käytettävissä 
ovat joka tapauksessa kuntalaissa säädetyt 
yhteistoiminnan muodot. Kuntalain 3 §:n 
2 momentin mukaan muualla laissa säädetyn 
estämättä kuntien perustama kuntayhtymä 
voi aina hoitaa kunnalle tai kunnille yhteises-
ti säädettyjä tehtäviä. Samoin tehtäviä voi 
hoitaa sopimuksen perusteella toinen kunta 
tai toisten kuntien perustama kuntayhtymä. 
Jälkimmäisen säännöksen on tulkittu tarkoit-
tavan sitä, että kuntalaki syrjäyttää mahdolli-
set erityissäännökset, joita palveluiden hoi-
tamisesta yhdessä toisten kuntien kanssa on. 
Kysymys ei kuitenkaan ole siitä, että tehtävi-
en hoidon järjestämisvastuu siirtyisi kunnal-
ta. Sen sijaan kunta voi toteuttaa tehtävien 
hoitamisen yhteistoiminnassa muiden kunti-
en kanssa. 

Tukia koskevan päätöksenteon ohjaus ta-
pahtuu pitkälti tukia koskevan lainsäädännön 
kautta. Tähän luetaan mukaan tuen hallin-
nointia koskevat menettelymääräykset, joita 
Maaseutuvirasto antaa lakiin sisältyvän val-
tuutuksen nojalla. Lisäksi Maaseutuvirasto 
on antanut kunnille laissa säädettyyn ohjaus-



 HE 232/2009 vp  
  

 

8 

valtaan perustuen lainsäädännön soveltamista 
ja menettelyä koskevaa informaatio-ohjausta. 
Maaseutuelinkeinoviranomaisten tieto-taitoja 
on pyritty lisäksi ylläpitämään ja kehittämään 
tiedotuksen sekä koulutuksen keinoin. Kou-
lutuksesta ovat vastanneet lähinnä työ- ja 
elinkeinokeskukset. 

Kuntahallintolain 5 §:n mukaan kunnan 
maaseutuelinkeinoviranomaisen toimintaa 
valvovat maa- ja metsätalousministeriö, 
Maaseutuvirasto sekä työ- ja elinkeinokes-
kukset. Käytännössä kuntien toimintaa val-
vovat työ- ja elinkeinokeskukset, jotka teke-
vät kunnissa kuntatarkastuksia. Kuntatarkas-
tus on pääasiassa maksatusten jälkeen tapah-
tuva tarkastusmenettely, jolla todennetaan 
menopäätösten valmistelun sekä tuensaajille 
lähetettyjen maksatuspäätösten oikeellisuus. 
Tarkastukset suoritetaan Maaseutuviraston 
asettamien tavoitteiden ja ohjeiden mukaises-
ti. Kuntatarkastuksissa havaitut puutteet ovat 
koskeneet muun muassa tuen takaisinperin-
nän ja oikaisun laiminlyöntejä, puutteita ha-
kemusasiakirjojen arkistoinnissa sekä esteel-
lisyyssäännösten noudattamista. Näistä ha-
vainnoista kootaan Maaseutuviraston toimes-
ta yhteenveto, joka toimitetaan tiedoksi maa- 
ja metsätalousministeriölle sekä työ- ja elin-
keinokeskuksille. Ohjausjärjestelmään ei si-
sälly mahdollisuutta antaa yksittäistä kuntaa 
koskevia sitovia määräyksiä ja velvoittaa 
kuntaa korjaamaan havaitut puutteet. Yksit-
täisissä tukipäätöksissä tai takaisinperintä-
päätöksissä oleviin virheisiin voidaan puuttua 
lähinnä hallintopäätöksen purkua hakemalla.  

Euroopan unionin komissio, tilintarkastus-
tuomioistuin ja yhteisön lainsäädännössä tar-
koitettu todentamisviranomainen, joka on 
usein hallinnon ulkopuolinen tilintarkas-
tusyhteisö, tekevät kunnissa tarkastuksia liit-
tyen Suomen hallinto- ja maksatusjärjestel-
män luotettavuuteen ja yhteisön varojen käy-
tön valvontaan. Tarkastuksissa todetut puut-
teet voivat johtaa rahoitusoikaisuihin. Rahoi-
tusoikaisulla tarkoitetaan tilannetta, jossa 
komissio toteaa, ettei yhteisön varoista rahoi-
tettavia, tukeen liittyviä menoja ole toteutettu 
yhteisön sääntöjen mukaisesti ja päättää me-
nojen jättämisestä yhteisön rahoituksen ulko-
puolelle. Valtion talousarvioon tuloutettavaa 
yhteisön rahoitusta vähennetään tältä osin.  

 

2.2 Tehtävien hoitamista koskeva EU:n 
lainsäädäntö 

Euroopan yhteisön osaksi ja kokonaan ra-
hoittamien tukien osalta kunnissa hoidetta-
viin tehtäviin kohdistuu yksityiskohtaista Eu-
roopan yhteisön sääntelyä, joka asettaa vaa-
timuksia paitsi kansalliselle hallinto- ja val-
vontajärjestelmälle myös tehtävien hoidon si-
säiselle organisoinnille viranomaisissa. Seu-
raavassa kuvataan rakenteita ja menettelyjä, 
joita yhteisön lainsäädäntö tehtävien hoidon 
asianmukaiseksi järjestämiseksi edellyttää.  

Euroopan yhteisön kokonaan ja osaksi ra-
hoittamiin tukiin liittyvät tehtävät jaetaan 
pääasiassa toimivaltaisen viranomaisen, hal-
lintoviranomaisen ja maksajaviraston tehtä-
viin. Lisäksi yhteisön lainsäädännössä sääde-
tään velvoitteista, jotka kohdennetaan jäsen-
valtiolle. Suomen vastuulla on yleensä tehtä-
viä hoitavien viranomaisten nimeäminen ja 
asianmukainen kansallinen lainsäädäntö, joka 
täyttää hallinto- ja valvontajärjestelmälle se-
kä sovellettaville menettelyille asetetut vaa-
timukset.  

Yhteisön varojen hallinnointiin liittyvistä 
yleisistä vaatimuksista säädetään yhteisen 
maatalouspolitiikan rahoituksesta annetussa 
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1290/2005, 
jäljempänä EY:n rahoitusasetus. Sen 9 artik-
lan mukaan jäsenvaltioiden on annettava yh-
teisen maatalouspolitiikan yhteydessä kaikki 
tarvittavat lait, asetukset ja hallinnolliset 
määräykset sekä toteuttava muut tarvittavat 
toimenpiteet yhteisön taloudellisten etujen 
tehokkaan suojan varmistamiseksi ja erityi-
sesti yhteisön varoista rahoitettavien toimien 
tosiasiallisen toteuttamisen ja niiden sään-
nönmukaisuuden varmistamiseksi.  

Toimivaltaisen viranomaisen tehtäviin kuu-
luu järjestää maksajavirastotehtävien hoita-
minen ja niiden valvonta. Maksajavirasto 
hoitaa yhteisön varojen hallintoon ja käytön 
valvontaan liittyviä tehtäviä. Neuvoston ase-
tuksen (EY) N:o 1290/2005 soveltamista 
koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 
maksajavirastojen ja muiden elinten hyväk-
symisen sekä maataloustukirahaston ja maa-
seuturahaston tilien tarkastamisen ja hyväk-
symisen osalta annetussa komission asetuk-
sessa (EY) N:o 885/2006, jäljempänä EY:n 
maksajavirastoasetus, säädetään toimivaltai-
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sen viranomaisen tehtävistä ja vastuusta. 
Asetuksen liitteessä I säädetään maksajavi-
raston hyväksymisperusteista. Maa- ja metsä-
talousministeriö on täytäntöönpanolain mu-
kaan yhteisön lainsäädännössä tarkoitettu 
toimivaltainen viranomainen. Ministeriö on 
päätöksellään hyväksynyt Maaseutuviraston 
toimimaan Suomen maksajavirastona.   

EY:n maksajavirastoasetuksen mukaan toi-
mivaltaisen viranomaisen on valvottava jat-
kuvasti sen vastuulla olevia maksajavirastoja. 
EY:n rahoitusasetuksen 7 artiklan mukaan on 
nimettävä todentamisviranomainen, joka vas-
taa maksajaviraston tilien tarkastamisesta 
niiden todenperäisyyden, täydellisyyden ja 
täsmällisyyden osalta ottaen huomioon hal-
linto- ja valvontajärjestelmä. Todentamisvi-
ranomaisena on käytännössä toiminut minis-
teriön valitsema yksityinen tilintarkastusyh-
teisö, jonka toimintaan maksajavirastotehtä-
vien hoidon valvonta pitkälti perustuu. To-
dentamisviranomainen tarkastaa vuosittain, 
täyttyvätkö maksajaviraston hyväksymispe-
rusteet. 

Hallintoviranomaistehtävät liittyvät Man-
ner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan 
2007—2013 sisältyviin tukiin. Ohjelmape-
rusteisten tukien hallinnolle asetettavista vaa-
timuksista säädetään Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston (maaseutu-
rahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen 
(EY) N:o 1698/2005, jäljempänä EY:n maa-
seudun kehittämisasetus. Mainitun asetuksen 
75 artiklan mukaisesti ohjelmalle on nimetty 
yksi hallintoviranomainen, joka vastaa hal-
linnon toimivuuden ja moitteettomuuden tur-
vaamisesta. Asetuksen 74 artiklan mukaan 
jäsenvaltion on varmistettava jokaisen maa-
seudun kehittämisohjelman osalta, että sel-
lainen hallinto- ja valvontajärjestelmä on pe-
rustettu, jolla taataan selkeä tehtävien jako ja 
erottelu hallintoviranomaisen ja muiden toi-
mijoiden kuten maksajaviraston välillä. Jä-
senvaltioiden on varmistettava, että hallinto- 
ja valvontajärjestelmät toimivat tehokkaasti 
koko ohjelmakauden ajan. Maaseudun kehit-
tämiseen liittyvien ohjelmien hallinnoinnista 
annetun lain (532/2006) 14 §:n mukaan maa- 
ja metsätalousministeriö on Manner-Suomen 
maaseudun kehittämisohjelman 2007—2013 
hallintoviranomainen. Maaseutuvirastolle on 
lainsäädännössä delegoitu eräitä hallintovi-

ranomaistehtäviä kuten ohjelman toimeenpa-
noviranomaisten ohjaus ja valvonta.  

Työ- ja elinkeinokeskusten ohella maksa-
javirastotehtäviä ja hallintoviranomaistehtä-
viä on delegoitu lainsäädännössä myös kun-
nille. Maksajavirastotehtäviä ovat tukien 
maksamiseen, niiden edellytyksenä oleviin 
tarkastuksiin ja takaisinperintään liittyvät 
tehtävät. Näistä edellä kappaleessa 2.1.1 
mainittujen tukien maksamiseen ja takaisin-
perintään liittyviä tehtäviä hoidetaan kunnis-
sa. EY:n maksajavirastoasetuksen liitteen I 
kohdan 1 c mukaan maksajaviraston on laa-
dittava kirjallinen sopimus sellaisten tahojen 
kanssa, joille on siirretty maksajaviraston 
vastuulla olevia tehtäviä. Sopimuksessa on 
täsmennettävä tiedot ja asiakirjat, jotka mak-
sajavirastolle on toimitettava. Lisäksi sopi-
muksen on oltava sellainen, joka antaa mak-
sajavirastolle mahdollisuuden noudattaa hy-
väksymisperusteita. 

Sopimuksen laatimisvelvoitteen ohella 
EY:n maksajavirastoasetuksen liitteessä ase-
tetaan eräitä vaatimuksia tehtävien delegoin-
nille. Sen mukaan tehtäviä hoitavan tahon 
tehtävät ja velvollisuudet tulee määritellä 
selkeästi yhteisön sääntöjen noudattamisen 
valvonnan ja tarkastamisen osalta. Maksaja-
viraston tulee varmistaa, että taholla on käy-
tössään tehokkaat järjestelmät tehtävien hy-
väksyttäväksi suorittamiseksi. Tehtäviä hoi-
tavan tahon tulee antaa vakuutus tehtäviensä 
suorittamisesta hyväksyttävästi ja yhteisön 
sääntöjä noudattaen. Tehtävien hoidon hy-
väksyttävää suorittamista on tarkasteltava 
säännöllisesti.  

EY:n maaseudun kehittämisasetuksen 75 
artiklan 2 kohdan mukaan siinäkin tapauk-
sessa, että osa hallintoviranomaisen tehtävis-
tä siirrettäisiin toiselle taholle, hallintoviran-
omainen on edelleen täysin vastuussa kyseis-
ten tehtävien tehokkaasta ja moitteettomasta 
hallinnosta ja täytäntöönpanosta. Kunnissa 
hoidettaviin hallintoviranomaistehtäviin kuu-
luvat muun muassa luonnonhaittakorvausta, 
maatalouden ympäristötuen perustoimenpi-
teitä ja eläinten hyvinvoinnin tukea koskevat 
tehtävät kuten sitoumuspäätösten teko. Kuten 
edellä on todettu, jäsenvaltion on varmistet-
tava hallintoviranomais- ja maksajavirasto-
tehtävien riittävä erottelu. Tämä koskee myös 
kunnille delegoituja tehtäviä. 
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Kunnissa tapahtuva viljelijätukien hallin-
nollinen prosessi jakautuu neljään osaan: ha-
kemuksen käsittelyyn, hallintoviranomaisen 
tehtäviin, maksajaviranomaisen tehtäviin ja 
takaisinperinnän suorittamiseen. Tehtävien 
eriyttämisen katsotaan edellyttävän vähintään 
viiden henkilön osallistumista tähän hallin-
nolliseen prosessiin kuntatasolla. Tämä pe-
rustuu seuraaviin seikkoihin: Hakemuksen 
käsittelyvaiheessa hakemukset tallennetaan 
ja tehdään tallennuksen tarkastus. Tallennuk-
sen tarkastajan tulee olla eri henkilö kuin ha-
kemuksen tallentajan. Vaatimus perustuu 
EY:n maksajavirastoasetuksen liitteen 1 hen-
kilöresursseja koskevaan standardiin. Tallen-
nuksen tarkastajan tulee kuitata tekemänsä 
tarkastus IACS-tukisovellukseen ja tarkasta-
milleen lomakkeille. Tallennuksen tarkasta-
jan vastuulla on käyttää tallennuksen tarkas-
tuksiin laadittua tarkastusluetteloa.  

Hakemuksen käsittelyvaiheen jälkeen ha-
kemusten käsittely eriytyy hallintoviran-
omaistehtäviin ja maksajavirastotehtäviin. 
Hallintoviranomaistehtäviä hoitavan tulee 
hyväksyä tai hylätä ohjelmaperusteisten tuki-
en sitoumushakemukset ja sitoumusmuutok-
set. Työssä tulee käyttää tarkastusluetteloita 
ympäristötuen, luonnonhaittakorvauksen ja 
eläinten hyvinvointituen sitoumuksille. Hal-
lintoviranomaistehtäviä hoitavan hyväksyttyä 
sitoumuksen, maksajaviranomaistehtäviä 

hoitava voi hyväksyä tuen maksuhakemuk-
sen. Hallintoviranomaistehtäviä hoitava ei 
voi toimia maksajavirastotehtäviin, takaisin-
perintään tai maksuhakemuksen käsittelyyn 
liittyvissä tehtävissä.  

Maksajavirastotehtäviin kuuluu Euroopan 
yhteisön kokonaan tai osaksi rahoittamien 
viljelijätukien vuosittainen hyväksyminen. 
Maksajavirastotehtäviä hoitava suorittaa tar-
kastusluettelojen mukaisen tarkastuksen. Sen 
jälkeen tämä antaa vakuuden tarkastuksesta 
sekä hyväksyy tai hylkää maksuhakemuksen. 
Lisäksi tuen takaisinperintätehtävä on eriytet-
tävä siten, ettei takaisinperintäpäätöksen teki-
jä voi olla henkilö, joka on tehnyt samaa tilaa 
koskevia, muita eriyttämisvaatimuksen pii-
riin kuuluvia tehtäviä (hakemuksen käsittely, 
maksajaviranomaisen tehtävät, hallintoviran-
omaisen tehtävät).  

 
 
Kaavio. Tehtävien eriyttäminen hakemuk-

sen käsittely prosessissa. Hakemuksen käsit-
tely, maksajaviranomaistehtävät ja takaisin-
perintäpäätöksen tehtävät on eriytettävä toi-
sistaan hakijakohtaisesti (Henkilöt A, B, D ja 
E). Tällöin henkilö voi olla eri hakijoiden 
hakemusten käsittelyssä eri rooleissa (henki-
lönä A, B, D tai E). Sanottu henkilö ei voi 
kuitenkaan tehdä hallintoviranomaisen tehtä-
viä. 
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Tehtävien eriyttäminen edellyttää ohjelma-
perusteisten viljelijätukien hallintoprosessiin 
osallistuvan aina vähintään neljä henkilöä ja 
takaisinperintätapauksissa vähintään viisi 
henkilöä. Jotta tukihallinnon toiminnan ja 
asiakaspalvelun jatkuvuus voidaan taata 
myös henkilöiden poissaolojen aikana, viiden 
henkilön edellyttäminen on ainoastaan vä-
himmäisvaatimus. Käytännössä tehtävien 
hoidon turvaaminen voi edellyttää esteelli-
syystilanteissa tai poikkeuksellisten poissa-
olojen tilanteessa joko suurempaa yksikkö-
kokoa tai yhteistoimintajärjestelyjä tehtäviä 
hoitavien yksiköiden kesken. 

 
2.3 Nykytilan arviointi 

2.3.1 Hallinnon asiakkaan näkökulma 

Tukihallinnon asiakkaita ovat maatalous-
yrittäjät. Yrittäjien toimintaympäristöön vai-
kuttaa muun muassa yrityskoon ja toimialan 
kehitys. Maatilojen keskimääräinen koko 
kasvaa edelleen ja ajan myötä, rakennekehi-

tyksen edetessä, tuotanto keskittyy suurem-
piin yksiköihin. Suhteessa tilojen lukumää-
rään Suomessa on tällä hetkellä eniten mo-
nialaisia maatiloja koko EU:n alueella. Mo-
nialaisella maatilalla harjoitetaan maatalou-
den ohella muuta yritystoimintaa, kuten ko-
neurakointia ja maatilamatkailutoimintaa. 
Tällaisten tilojen lukumääräksi arvioidaan 
tällä hetkellä noin 23 000. Maatilojen määrän 
vähentyessä monialaisten maatilojen määrän 
ei kuitenkaan odoteta merkittävästi vähene-
vän. Suhteellinen osuus kaikista maatiloista 
voi kasvaa, riippuen osaltaan maatalouden 
toimintaympäristön muutoksesta ja yleisistä 
talouden suhdanteista.  

Maatilojen yrityskoon kasvun ja toiminnan 
monipuolistumisen myötä maatalousyrittäji-
en asiantuntijapalveluihin kohdistamat odo-
tukset ja palveluvalikoimaan liittyvät tarpeet 
laajentuvat maatalousalaa koskevan asiantun-
temuksen ohella liiketalouden ja yritystoi-
minnan johtamisen suuntaan. Myös asiakkai-
den odotukset palveluiden tarjonnan suhteen 
muuttuvat. Yritystoimintaan liittyviä asian-

Hakemuksen käsittely 

 
Henkilö A: Tallennus 

Henkilö B: Tallennuksen tarkastus 

Hallintoviranomainen 

 
Henkilö C: sitoumuspäätös ja sitoumus-

muutokset 

Maksajaviranomainen 

 
Henkilö D: Maksupäätös 

Takaisinperintäpäätös 

 
Henkilö E: takaisinperinnän suorittami-

nen 
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tuntijapalveluita sekä yritystoiminnan tukiin 
liittyvää kokonaisvaltaista neuvontaa ja ohja-
usta tulisi mielellään saada samasta palvelu-
pisteestä. 

Eräs asiakkaiden toimintaympäristössä ta-
pahtuva muutos liittyy yrittäjien ikärakentee-
seen. Maatilojen sukupolvenvaihdosten mää-
rä on vuosien myötä vähentynyt. Maatalous-
yrittäjien keski-ikä on noussut. Sukupolven-
vaihdoksia toteutetaan aikaisempiin vuosiin 
verrattuna vähemmän, mutta suurten ikä-
luokkien siirtyessä eläkkeelle viljelijöiden 
keski-ikä tulee alenemaan. Erityisesti suku-
polvenvaihdoksia toteutetaan suuremmilla ti-
loilla, joissa nuorten yrittäjien palvelutarpeet 
kohdistuvat korostetummin liiketoimintaan ja 
yritystoiminnan aloittamiseen sekä kehittä-
miseen liittyviin asiantuntijapalveluihin. 
Myös palvelujen tuotantotapaan liittyvät tar-
peet voivat muuttua asiakkaiden ikärakenteen 
muuttuessa.  

Valtion hallinnon ja kuntien palveluiden 
tuottaminen ja tarjonta muuttuvat. Monien 
julkisten palveluiden osalta yhteispalvelupis-
teistä saadaan välitön asian vireillepanoon 
tarvittava apu niin lomakkeiden kuin neu-
vonnankin osalta. Yleensä asiantuntijapalve-
luita hankitaan useista eri lähteistä. Henkilö-
kohtaisen lähipalvelun käsite tulee todennä-
köisesti muuttumaan, ja siihen luetaan paikan 
päällä viranomaisessa tapahtuvan asioinnin 
lisäksi puhelinneuvonnan ja sähköisten asian-
tuntijapalveluiden käyttäminen. Viljelijätuki-
hallinnon palveluille on kuitenkin tyypillistä 
tiukka määrämuotoisuus. Hakemuslomakkeet 
tulee palauttaa määräajassa ja täydellisinä 
uhalla, että taloudellinen etuus menetetään. 
Pelkkää lomakkeiden saatavilla pitoa sekä 
yleistä puhelinneuvontaa ei vielä tässä vai-
heessa pidetä riittävänä lähipalveluna, vaan 
kunnilla on yleisesti ollut taipumuksena jär-
jestää maaseutusihteerin palveluiden saata-
vuus vähintään seututasolla. Tähän on voinut 
liittyä kiertävä, paikallisen tason asiointipal-
veluiden tarjoaminen muutamana päivänä 
viikossa. 

Sähköistä asiointia ollaan ottamassa katta-
vasti käyttöön tukihallinnossa. Sähköisellä 
asioinnilla tarkoitetaan Internetin tai sähkö-
postin välityksellä tapahtuvaa asiointia, joka 
voi olla asian vireillepanoa viranomaisessa, 
tiedonhakua tai neuvontapalvelun hankkimis-

ta. Sähköisen asioinnin reunaehdot asettaa 
maaseudulla käytettävissä oleva tietoverk-
koinfrastruktuuri. Sähköinen asiointi edellyt-
tää toimivia, kohtuuhintaisia ja turvallisia 
tiedonsiirtoyhteyksiä. Vuonna 2007 noin 78 
prosentilla maatiloista oli internetyhteys, 
joista laajakaistayhteyksiä noin 83 prosenttia. 
Vuonna 2009, jolloin viljelijätukien sähköi-
nen haku oli ensimmäistä kertaa käytettävis-
sä koko Manner-Suomen alueella, sähköisen 
tukihakemuksen jätti 6 158 maatilaa eli noin 
9,5 prosenttia maatiloista. Sähköisen asioin-
nin uskotaan yleistyvän sen käytöstä saatujen 
kokemusten lisääntyessä. 

Asiakkaan näkökulmasta sähköinen tuki-
haku ei tule lyhyellä aikavälillä poistamaan 
tarvetta perinteiseen viranomaisessa tapahtu-
vaan asiointiin. Myös tulevina vuosina vilje-
lijätukihallinnossa on edelleen taattava alu-
eellisesti kattavat ja lähestyttävät palvelut 
myös niille asiakkaille, joilla ei ole mahdolli-
suutta siirtyä hyödyntämään sähköisiä palve-
luita. Sähköinen asiointi kuitenkin osaltaan 
edistää asiakaspalvelujen saatavuutta siinä 
tapauksessa, että tukihallinnon palvelujen 
tuottaminen keskitetään merkittävästi suu-
rempiin yksiköihin. Asian vireillepanoon tar-
vittavat lomakkeet, siihen liittyvä ohjeistus ja 
asiantuntijaneuvonta ovat asiakkaiden saavu-
tettavissa kotikoneelta kellon ympäri tai pal-
velupisteessä yhteiskäytössä olevalta koneel-
ta virka-aikana. 

 
2.3.1 Hallinnon näkökulma 

Kunta vastaa sille delegoitujen maksajavi-
rasto- ja hallintoviranomaistehtävien sekä 
vastaavien kansallisia tukia koskevien toi-
meenpanotehtävien hoidon järjestämisestä ja 
usein myös tehtävien suorittamisesta alueel-
laan. Tehtävien asianmukaisesta hoitamisesta 
suhteessa Euroopan yhteisöön vastaavat 
Maaseutuvirasto, maa- ja metsätalousminis-
teriö sekä viime kädessä Suomen valtio. Ky-
symys on tehtävistä, joita kunta hoitaa valti-
on puolesta sen vastuulla. Kunnan maaseu-
tuelinkeinoviranomaisten harkinta tuesta pää-
tettäessä on pitkälti sidottua harkintaa. Vilje-
lijätukien täytäntöönpanon suhteen säännök-
set eivät jätä kunnille harkintavaltaa tuen 
myöntämisen tai maksamisen suhteen. Tuen 
takaisinperintää koskeviin päätöksiin voi 
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joissain tapauksissa liittyä harkintavaltaa. Jo-
kainen tukihakemuksen käsittelyn vaihe tu-
kihakemuksen tarkistamisesta ja päätöksen 
tekemisestä aina asiakirjojen arkistointiin ja 
rekistereiden tietosisällön ylläpitoon on mää-
ritelty ja sidottu tarkkaan määrämuotoon. 
Kokonaan kansallisista varoista rahoitettavi-
en tukien osalta edellä tarkoitettujen toimen-
piteiden määrämuoto ei ole samalla tavalla 
yksityiskohtaisesti säänneltyä, mutta pääosin 
niidenkin hallinnoinnissa noudatetaan vas-
taavia periaatteita.  

Erityisesti kunnissa hoidettavien maksaja-
virastotehtävien asianmukainen hoitaminen 
on jatkuvan valvonnan kohteena. Valvonta 
tapahtuu maksajaviraston hyväksymisperus-
teiden täyttymistä koskevana tarkastustoi-
mintana, jota suorittaa todentamisviranomai-
nen. Suomessa todentamisviranomainen on 
ollut hallinnosta riippumaton tilintarkas-
tusyhteisö, joka suorittaa tehtävää maa- ja 
metsätalousministeriön toimeksiannosta. To-
dentamisviranomaisen havainnot raportoi-
daan Euroopan komissiolle. Todentamisvi-
ranomainen on toistuvasti kiinnittänyt huo-
miota maksajavirastotehtävien hoitamiseen 
kunnissa.  

Syksyllä 2007 tehdyn tarkastuksen yhtey-
dessä KHT-yhteisö BDO totesi, etteivät mak-
sajavirastoa koskevat hyväksymisperusteet 
täyty kaikilta osin, sillä maksajavirasto ei voi 
kuntien osalta kaikin ajoin täysin varmistua 
siitä, että tehtävät suoritetaan hyväksyttäväs-
ti. Lisäksi BDO on todennut johtopäätökse-
nään, että kuntien itsenäinen, maksajaviras-
tosta ja valtionhallinnosta erillinen asema 
muodostuu ongelmaksi, sillä maksajaviras-
tolla ei ole suoraa määräysvaltaa kuntiin 
nähden. Tästä johtuen kunnan toiminnassa 
todettujen puutteiden korjaaminen on vaike-
aa. Todentamisviranomainen on edellyttänyt, 
että maa- ja metsätalousministeriö toimival-
taisena viranomaisena sekä Maaseutuvirasto 
selvittävät mahdollisuudet siirtää viljelijätu-
kihallinnon tehtävien hoitaminen työ- ja 
elinkeinokeskuksiin tai muihin suurempiin 
yksiköihin. Komissio on toimielinten havain-
tojen johdosta todennut pitkälti yhtyvänsä 
suosituksiin sekä muistuttanut maa- ja metsä-
talousministeriötä sen vastuusta maksajavi-
raston toiminnan valvonnassa. Komissio teki 
lokakuussa 2008 tarkastuksen, jossa se arvioi 

maksajaviraston hyväksymisperusteiden täyt-
tämistä sekä todentamisviranomaisten toi-
mintaa. Komissio suositteli tässä yhteydessä, 
että paikallisten viranomaisten toiminnan or-
ganisointia koskevat lopulliset päätelmät teh-
dään viipymättä ja tarvittavat toimenpiteet 
käynnistetään.  

Todentamisviranomainen ja komissio ar-
vioivat tukien hallinto- ja valvontajärjestel-
män asianmukaisuutta. Kysymys ei ole yksit-
täisistä väärinkäytöksistä ja niiden oikaisemi-
sesta, vaan Euroopan yhteisön varojen 
asianmukaisen hallinnoinnin takeista. Tuki-
maksujen perusteena olevien hakemusten 
tarkastaminen tapahtuu kunnissa. Kunnissa 
myös tehdään maksupäätökset. Toisin sanoen 
kunnissa päätetään yhteisön varojen käytöstä. 
Kunnat ovat pääosin hoitaneet tehtäviä 
asianmukaisesti. Nykyinen järjestelmä ei kui-
tenkaan vastaa yhteisön lainsäädännön hal-
linto- ja valvontajärjestelmälle asettamia vaa-
timuksia. Keskeinen ongelma on valtion ja 
erityisesti maksajaviraston sitovan ohjauksen 
puuttuminen suhteessa tehtäviä hoitavaan 
kuntahallintoon. Toimijoiden lukumäärän ol-
lessa suuri keskitetyn ja tehokkaan ohjauksen 
järjestäminen on ylipäätään vaikeaa. Kunnil-
le delegoitujen maksajavirastotehtävien osal-
ta ongelmana on erityisesti yhteisön lainsää-
dännön edellyttämä sopimusmenettely. Maa-
seutuvirasto on tehnyt delegoituja maksajavi-
rastotehtäviä koskevan sopimuksen jokaisen 
työ- ja elinkeinokeskuksen kanssa. Tällaisen 
sopimuksen tekeminen nykyisen suuruisen 
paikallistoimijoiden joukon kanssa on mah-
dotonta tai ainakin se vaatisi merkittäviä lisä-
resursseja Maaseutuvirastolle. 

Nykyisen hallintomallin ongelmana ohja-
uksen kannalta on maksajaviraston ja hallin-
toviranomaisen tehokkaan hallinnollisen oh-
jauskeinon eli sitovan määräysvallan puute 
suhteessa kuntatason toimintaan. Nykyinen 
ohjausmalli perustuu pääasiassa säädös- ja 
informaatio-ohjaukseen. Ohjaukseen on liit-
tynyt mahdollisuus valvoa tehtävien asian-
mukaista hoitamista. Edellä tarkoitettuun 
valvontaan ei liity keinoja velvoittaa kunta 
korjaamaan hallinnossaan olevat puutteet, 
vaan kunta päättää itsehallintonsa nojalla ta-
loutensa ja hallintonsa asianmukaisesta jär-
jestämisestä. Vaikka tehtävien hoitaminen 
säilytetään kunnilla ja tehtävien hoitaminen 
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säilyy kuntien itsehallinnon piirissä, ohjausta 
voidaan tehostaa keskittämällä ohjausta eräil-
tä osin maksajavirastona toimivalle Maaseu-
tuvirastolle.  

Tarkoituksena on, että kuntien kanssa laa-
ditaan maksajavirastosopimukset, joihin si-
sällytetään yhteisön lainsäädännöstä seuraa-
vat, tehtävien hoitoa koskevat edellytykset. 
Sopimusneuvottelujen yhteydessä kunnille 
annetaan edellytysten täyttämistä koskevaa 
ohjausta kuntien tarpeista ja lähtökohdista 
käsin. Sopimusneuvottelut ja niihin sisältyvä 
yksityiskohtaisempi neuvonta ja ohjeistus 
vaativat resursseja molemmilta tahoilta. So-
pimusneuvottelujen käyminen ja ohjauksen 
tehostaminen edellyttävät tehtäviä hoitavien 
yksiköiden määrän merkittävää vähentymis-
tä. 

 
3  Esityksen tavoit teet  ja  keskei set  

ehdotukset  

3.1 Tavoitteet 

Esityksen tavoitteena on toteuttaa kunnissa 
hoidettavien maaseutuhallinnon tehtävien 
kokoaminen suurempiin yksiköihin. Tavoit-
teena on, että koko maassa, Ahvenanmaata 
lukuun ottamatta, on yhteensä enintään 80 
tehtävien järjestämisestä vastaavaa kuntaa tai 
kuntayhtymää. Uudistus toteutettaisiin kui-
tenkin tavalla, joka turvaa maaseutuhallinnon 
palveluiden kohtuullisen saavutettavuuden 
erilaisissa maantieteellisissä, kulttuurisissa 
tai maataloustuotannon olosuhteissa. 

Esityksen taustalla vaikuttavat keskeisenä 
tekijänä Euroopan yhteisön lainsäädännöstä 
seuraavat, yhteisön varoista rahoitettavien 
tukien hallintoa koskevat vaatimukset. Vaa-
timukset koskevat yleisesti tukien hallintojär-
jestelmää, tehtävien hoidon ohjausta sekä 
tehtävien hoidon organisointia kuntatasolla. 
Tehtäviä hoitaviin yksiköihin kohdistettavaa 
ohjausta on tehostettava. Yksiköissä on olta-
va tehtävien hoidon eriyttämiseen, sijaisjär-
jestelyjen toteuttamiseen ja muihin palvelui-
den turvaamiseen liittyviin tekijöihin nähden 
riittävä määrä henkilöstöä. 

Työväestön ikääntyminen asettaa haasteita 
myös riittävän maaseutuhallinnon osaamisen 
ja motivoituneiden osaajien säilyttämiseen 
hallinnon palveluksessa. Esityksen toivotaan 

edistävän mahdollisuuksia turvata rekrytoin-
ti, asianmukaisten tehtäväkokonaisuuksien 
muodostuminen ja osaamisen siirtyminen se-
kä muutoinkin kehittää maaseutuhallinnon 
työympäristöä. 

 
3.2 Toteuttamisvaihtoehdot 

Maa- ja metsätalousministeriö asetti helmi-
kuussa 2008 työryhmän selvittämään viljeli-
jätukihallinnon kehittämisvaihtoehtoja. Kai-
ken kaikkiaan organisointivaihtoehtoja löytyi 
selvityksen perusteella kahdeksan (työryh-
mämuistio mmm 2008:4). Työryhmä jakoi 
kehittämisvaihtoehdot kolmeen luokkaan sen 
perusteella, miten tehtävien hoidon järjestä-
misvastuu organisoidaan. Kuntahallintoon 
perustuvassa vaihtoehdossa tehtävien hoidon 
järjestämisvastuu säilyy kunnalla. Kunta 
päättää itsehallintonsa puitteissa tehtävien 
hoidon organisoinnista ja tehtävien hoitoon 
käytettävistä resursseista. Aluehallintoon ja 
Maaseutuvirastoon perustuvissa vaihtoeh-
doissa kysymys oli kunnalle laissa säädetyn 
tehtävän siirtämisestä valtiolle. Aluehallin-
toon perustuvissa vaihtoehdoissa uusi alue-
hallintoviranomainen olisi vastannut tehtävi-
en hoidon järjestämisestä ja hoitanut tehtävät 
omassa organisaatiossaan tai muita toimijoita 
apuna käyttäen. Maaseutuvirastoon perustu-
vissa vaihtoehdoissa tehtävien hoidon järjes-
tämisestä vastaisi Maaseutuvirasto.  

Kehittämisvaihtoehtoja pyrittiin arvioi-
maan sen perusteella, miten ne vaikuttavat 
tukihallinnon asiakkaan asemaan. Erityisesti 
kiinnitettiin huomioita mahdollisuuksiin tar-
jota tukihallinnon palveluita mahdollisimman 
lähellä hallinnon asiakasta. Aluehallintoon ja 
Maaseutuvirastoon perustuvissa vaihtoeh-
doissa etsittiin mahdollisuuksia tuottaa palve-
lut vähintään seututasolla riippumatta siitä, 
että palvelun tuotantoa hallinnoitaisiin mal-
lista riippuen vähintään maakunnan tai, Maa-
seutuvirastoon perustuvissa vaihtoehdoissa, 
valtakunnan tasolla keskitetysti. Työryhmä 
arvioi mahdollisuuksia hoitaa palveluiden 
tarjoaminen paikallistasolla viranomaisten 
yhteispalvelupisteissä, joissa saatavilla olisi-
vat asiointiin tarvittavat peruspalvelut tukia 
koskevien asiantuntijapalveluiden, kuten tu-
kijärjestelmien sisältöä koskevan neuvonnan, 
jäädessä tukihallinnon viranomaisten hoidet-
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tavaksi. Yhteispalveluina sekä sähköisinä tu-
kipalveluina tarjottavia asiointipalveluita pi-
dettiin sinänsä hyödyllisenä mutta riittämät-
tömänä tukihallinnon asiakkaiden näkökul-
masta. Tukihallinnon lomakkeiden tai säh-
köiseen asiointiin tarvittavan laitteiston ja 
yhteyden ohella tukihallinnon palveluun näh-
tiin kuuluvaksi olennaisena osana myös tuki-
järjestelmien sisältöä koskeva viranomais-
neuvonta. Tämän palvelun tarjoaminen mah-
dollisimman lähellä asiakasta koettiin tärke-
äksi.  

Viljelijätukihallinnon tehtävien luonteesta 
ei seuraa estettä tehtävien hoidon järjestä-
misvastuun siirtämiseen kokonaan valtiolle. 
Se ei myöskään edellytä tuen myöntämiseen 
ja maksamiseen liittyvien tehtävien suoritta-
mista kuntahallinnon piiriin kuuluvassa luot-
tamusmiesorganisaatiossa, sillä tukia koske-
viin asiaratkaisuihin eivät välittömästi vaiku-
ta kuntien asukkaiden itsehallintonsa perus-
teella valitsemien toimielimien toiminta. 
Näin ollen tehtävien hoitamisen siirto valtiol-
le ei olisi vaikuttanut paikallisdemokratian 
toteutumiseen. Sen sijaan kuntien osallistu-
misen tehtävien hoitamiseen voidaan katsoa 
välillisesti edistävän läheisyysperiaatteen to-
teutumista hallinnosta. Palvelurakennetta ke-
hittämällä palveluiden tarjoaminen vähintään 
seututasolla voisi kuitenkin toteutua myös 
valtionhallintoon perustuvissa vaihtoehdois-
sa. Lisäksi valtion taloudellisen vastuun kan-
nalta tehtävien hoidon järjestämisvastuu sekä 
tehtävien suorittaminen soveltuisivat valtion 
hoidettaviksi. 

Tehtävien hoidon järjestämisvastuun kes-
kittäminen Maaseutuvirastolle nähtiin sinän-
sä mahdolliseksi, mutta nykytilanteessa se 
olisi edellyttänyt joko uuden valtion hallin-
non paikallisviranomaisverkoston rakenta-
mista tai palveluiden hankkimista osittain 
jatkossakin kunnilta. Erityisesti selvitettiin 
mahdollisuutta hankkia viljelijätukihallinnon 
palveluita kunnilta niin sanottua tilaaja-
tuottajamallia hyödyntäen. Vertailukohtana 
käytettiin tapaa, jolla maatalousyrittäjien lo-
mituspalveluiden hallinto on järjestetty. Ai-
kaisemmin lomituspalveluiden järjestäminen 
oli kuntien lakisääteinen tehtävä. Nykyisin 
kuntien paikallisyksiköt vastaavat lomitus-
palveluiden tarjoamisesta Maatalousyrittäjien 
eläkelaitoksen maksamaa korvausta vastaan. 

Vuonna 2009 lomituspalveluja tarjoaa 84 
paikallisyksikköä. Tähän malliin nähtiin si-
sältyvän merkittäviä mahdollisuuksia yksi-
köiden määrän hallitsemiseen sekä toiminnan 
ohjaukseen ja rahoitukseen nähden. Toisaalta 
se olisi toteutuessaan voinut merkitä valtion 
menojen kasvua rahoitusvastuun siirtyessä 
valtiolle sekä lisääntyneiden transaktiokus-
tannusten muodossa.     

Mahdollisuuteen siirtää tehtävien hoitami-
nen uudistuvan aluehallinnon viranomaisten 
eli elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus-
ten hoidettavaksi nähtiin sisältyvän paitsi 
tuottavuushyötyjä myös tehtävien hoidon oh-
jauksen tehostuminen. Tuottavuushyötyjä ar-
vioitiin voitavan saavuttaa siten, että tehtäviä 
yhdistettäisiin muihin keskuksissa hoidetta-
viin maaseutuhallinnon tehtäviin kuten esi-
merkiksi tuen saajien valvontoihin, joita ny-
kyisin hoidetaan pitkälti määräaikaisen työ-
voiman avulla. Tehtävien hoidon ohjauksen 
muuttumisen valtion hallinnon sisäiseksi oh-
jaukseksi nähtiin ratkaisevan pitkälti hallinto-
järjestelmää koskeviin tarkastushavaintoihin 
liittyviä ongelmia.  

Keskeiseksi kysymykseksi kehittämisvaih-
toehtojen käsittelyssä nousi tehtävien hoidon 
rahoitus. Toteutettaessa kunta- ja palvelura-
kenneuudistuksen yhteydessä eräiden kunnan 
tehtävien siirtoja valtiolle lähtökohtana on ol-
lut, että siirto toteutetaan kustannusneutraa-
listi. Myös viljelijätukihallinnon tehtävien 
siirto sekä muiden tehtävien siirto valtiolle 
olisi toteutettava kustannusneutraalisti. Teh-
tävien säilyttäminen kuntien hoidettavana ei 
edellytä valtion ja kuntien välisiä rahoituk-
sensiirtoja, eikä juurikaan lisärahoitustarvetta 
valtiolta. Toisaalta tehtävien hoidon kehittä-
misestä syntyvät tuottavuushyödyt tulisivat 
kunnille riippuen hallinnon järjestämistä ku-
ten henkilöstön ja toimipisteiden määrää 
koskevista ratkaisuista. Tehtävien hoidon säi-
lyttämisen kunnilla nähtiin lisäksi tukevan 
sellaisten maaseututoimen tehtävien hoita-
mista, jotka kunnat ovat ottaneet hoidetta-
vakseen itsehallintonsa nojalla. Lisäksi tä-
män nähtiin merkitsevän hallinnon asiakkaan 
kannalta hallitumpaa muutosta kuin tehtävien 
hoidon siirtäminen valtion aluehallinnon vi-
ranomaisille ja yhteispalvelupisteisiin. Eri 
kehittämisvaihtoehtojen vertailun perusteella 
katsottiin, että nykyisessä tilanteessa viljeli-
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jätukihallinnon tehtävien hoitaminen on tar-
koituksenmukaista säilyttää kuntien tehtävä-
nä. Samalla katsottiin, että kuntien nykyisiä, 
lakisääteisiä maaseutuhallinnon tehtäviä tuli-
si jatkossakin hoitaa samassa yksikössä. 

 
3.3 Keskeiset ehdotukset 

Esityksen mukaan maaseutuhallinnon teh-
täviä hoidetaan lähtökohtaisesti edelleen kun-
tien itsehallinnon piirissä. Jokainen kunta 
vastaa alueellaan tehtävien hoidon organi-
soinnista siten, että tehtävät tulevat hoidetuk-
si yhteisön ja kansallisen lainsäädännön sekä 
hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti. 
Tehtävien hoidon kokoaminen suurempiin 
yksiköihin hallitulla ja samalla tehokkaalla 
tavalla edellyttää kuntien velvoittamista yh-
teistoimintaan.  

Tämä esitetään toteutettavaksi siten, että 
kunnat muodostavat maaseutuhallinnon yh-
teistoiminta-alueita, joiden sisällä tehtävien 
hoidon järjestämisvastuu siirtyisi lakisäätei-
sesti yhdelle alueen kunnista tai kuntayhty-
mälle. Yhteistoiminta-alueiden muodosta-
mista ohjattaisiin maaseutuhallinnon asiak-
kaiden ja tehtäviä hoitavien henkilöiden lu-
kumäärään perustuvilla kriteereillä. Kuntien 
tulee yhteistoiminnan avulla muodostaa maa-
seutuhallinnon tehtävien hoitamiseksi toi-
minnallinen kokonaisuus. Toiminnallisen 
kokonaisuuden katsotaan syntyvän erityisesti 
sellaiselle alueelle, jolla toimii vähintään 800 
tukihallinnon asiakasta eli tukihakemuksen 
tehnyttä maatilaa. Lisäksi yhteistoiminta-
alueella tulee tehtävien hoitamiseen osallis-
tua vähintään viisi henkilöä, joista yhden tu-
lee päätoimisesti johtaa yksikköä. Tämä tar-
koittaa sitä, että kaikkien viiden henkilön ei 
tarvitse hoitaa päätoimisesti maaseutuhallin-
non tehtäviä.     

Esityksen mukaan lakisääteinen yhteistoi-
mintavelvoite koskisi lähtökohtaisesti kaik-
kia Suomen kuntia Ahvenanmaan maakuntaa 
lukuun ottamatta. Velvollisuutta yhteistoi-
mintaan ei kuitenkaan syntyisi, jos kunta 
täyttää tilamäärää ja henkilöstömäärää kos-
kevat kriteerit. Tilamäärää ja henkilömäärää 
koskevista vaatimuksista olisi myös mahdol-
lista poiketa. Poikkeuksen saisivat saaristo-
kunnat, Lapin ja Kainuun pitkien etäisyyksi-
en kunnat sekä kunnat, joiden velvoittaminen 

yhteistoimintaan muiden lähialueen kuntien 
kanssa johtaisi kielellisten oikeuksien vaa-
rantumiseen. Yksin ruotsinkielistä kuntaa ei 
velvoitettaisi yhteistoimintaan toisen yksin 
suomenkielisen tai enemmistöltään suomen-
kielisen kunnan kanssa, jos tämä johtaisi 
ruotsinkielisten palveluiden saatavuuden vaa-
rantumiseen. Yhteistoiminta-alueiden muo-
dostaminen ei saa vaarantaa kielivähemmis-
töön kuuluvien hallinnon asiakkaiden mah-
dollisuutta saada palvelua omalla äidinkielel-
lään. 

Velvollisuutta yhteistoimintaan ei syntyisi, 
vaikka kunnan alueella on vähemmän kuin 
800 maatalousyrittäjää. Tehtävien hoito olisi 
kuitenkin järjestettävä siten, että tehtäviä hoi-
taa vähintään kolme henkilöä yhteisen joh-
don alaisuudessa, joista yhden tulisi päätoi-
misesti johtaa yksikköä. Lisäksi tehtävien 
hoitamiseen olisi edelleen viiden henkilön 
osallistuttava. Jos edellä tarkoitettua henki-
lömäärää koskevaa vaatimusta ei kyetä täyt-
tämään, kunnan olisi täytettävä vaatimus yh-
teistoiminnan avulla. Yhteistoiminta-alueen 
ei tarvitsisi tällöinkään täyttää 800 maata-
lousyrittäjän vaatimusta. 

Alueen saaristoisuuteen, pitkiin etäisyyk-
siin tai kielellisten oikeuksien toteutumiseen 
liittyvän poikkeusperusteen soveltaminen on 
harkinnanvaraista siltä osin, täyttyykö kun-
nan kohdalla jokin edellä mainituista olosuh-
teista. Kysymys ei kuitenkaan ole tarkoituk-
senmukaisuusharkinnasta, joka edellyttäisi 
erilaisten yhteistoimintavaihtoehtojen selvit-
tämistä. Jos jonkin edellä tarkoitetun poikke-
usperusteen piiriin kuuluvat kunnat muodos-
tavat yhteistoiminta-alueen, koskee mahdol-
lisuus kriteereistä poikkeamiseen luonnolli-
sesti koko yhteistoiminta-aluetta. Sen sijaan 
muu kuin poikkeusperusteen piirin kuuluva 
kunta ei voi lukea hyväkseen poikkeusmah-
dollisuutta sillä perusteella, että se liittyy 
poikkeuksen piiriin kuuluvien kuntien muo-
dostamaan yhteistoiminta-alueeseen. Jos täl-
lainen yhteistoiminta-alue haluttaisiin kui-
tenkin muodostaa ja alueen tilamäärä jäisi al-
le 800 tilan, valtioneuvoston voisi harkin-
taansa käyttäen päättää, että ehdotetulle yh-
teistoiminta-alueelle kuitenkin muodostuu 
toiminnallinen kokonaisuus. Tällöin kysymys 
on tarkoituksenmukaisuusharkintaa sisältä-
västä poikkeusperusteesta. 
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Yhteistoimintavelvoitteesta poikkeaminen 
voitaisiin sallia myös tarkoituksenmukai-
suusharkintaa käyttäen siinä tapauksessa, että 
maa- ja metsätalousministeriö yksittäisen 
kunnan tai yhteistoiminta-alueen kohdalla 
katsoo tämän perustelluksi asianomaista kun-
taa tai tarvittaessa muita asiaan kuuluvia ta-
hoja kuultuaan. Tarkoituksena ei ole velvoit-
taa kuntaa liittymään sellaiseen yhteistoimin-
ta-alueeseen, jossa kuntien tai niiden keskeis-
ten asiointikeskusten välissä on esimerkiksi 
laaja vesistö tai muu vastaava tosiasiallisesti 
asukkaiden kulkuyhteyksiin ja tosiasiallisiin 
asiointimahdollisuuksiin vaikuttava maantie-
teellinen este ja tätä estettä ei voida poistaa 
isäntäkunnan tai toimipisteiden valinnalla. 
Uudistuksen ei myöskään tulisi johtaa kunti-
en vakiintuneiden ja tarkoituksenmukaisten 
maaseutuhallinnon yhteistyöjärjestelyiden 
purkautumiseen. Näissä tapauksissa yhteis-
toiminta-alueen saisi tapauskohtaisen koko-
naisharkinnan perusteella kuitenkin muodos-
taa alueelle, jossa vähintään 800 tukihallin-
non asiakkaan vaatimus ei täyty.  Mikä ta-
hansa tehtävien vastavuoroiseen hoitamiseen 
tai ostopalveluiden hankkimiseen perustuva 
yhteistyö ei kuitenkaan voisi saada sellaise-
naan harkinnanvaraista poikkeusta, vaan jär-
jestämisvastuun siirtymistä ja yhteistoiminta-
alueen hallintoa koskevat vaatimukset olisi 
täytettävä.  

Lapin ja Kainuun pitkien etäisyyksien kun-
tia ja saaristokuntia sekä kielellisten oikeuk-
sien turvaamista koskevaan poikkeusperus-
teeseen verrattuna tapauskohtaisen harkinnan 
perusteella myönnettävä poikkeus ei vapauta 
kuntia velvollisuudesta organisoida maaseu-
tuhallinnon tehtävien hoitaminen siten, että 
tehtävien hoitoon osallistuu yhteisen johdon 
alaisuudessa vähintään viisi henkilöä, joista 
yhden tulee päätoimisesti johtaa yksikköä. 
Kuntien on järjestettävä tämä itse tai muo-
dostamalla yhteistoiminta-alue. Kysymys on 
siitä, ettei kunnan tai yhteistoiminta-alueen 
tarvitse täyttää 800 maatalousyrittäjän vaati-
musta, jos kunta tai kunnat osoittavat toimin-
nallisen kokonaisuuden muodostuvan muulla 
tavalla. Valtioneuvostolla on harkintavaltaa 
sen suhteen, muodostuuko toiminnallinen 
kokonaisuus kunnan tai ehdotetun yhteistoi-
minta-alueen kuntien esittämällä tavalla. 
Kunnat voisivat hakea ennen valtioneuvoston 

päätöstä ennakkotiedon siitä, voidaanko nii-
den alueella soveltaa jotakin edellä maini-
tuista poikkeusperusteista. 

Esityksen mukaan jokaiselle, yhteistoimin-
taan osallistuvalle kunnalle kuuluva tehtävien 
hoidon järjestämisvastuu siirtyy yhteistoi-
minta-alueella yhdelle kunnalle tai kuntayh-
tymälle. Tehtäviä antavilla kunnilla olisi 
edelleen vastuu tehtävien hoidon rahoitukses-
ta sekä vastuu yhteistoiminnan organisoinnis-
ta siten, että tehtävät tulevat niiden alueella 
hoidetuksi. Muut vastuunsa ne siirtävät teh-
täviä hoitavalle kunnalle. Tehtäviä hoidettai-
siin tehtäviä vastaan ottaneen kunnan organi-
saatiossa, sen johdon ja valvonnan alaisena. 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi yh-
teistoiminta-alueen hallinnosta. Yhteistoi-
minta-alueen hallinto perustuisi kuntien väli-
seen sopimukseen. Tähän liittyen kunnilla 
olisi valittavanaan kolme vaihtoehtoa: Kunti-
en olisi järjestettävä yhteistoiminta siten, että 
yksi niistä vastaa tehtävien hoitamisesta so-
pimuksen perusteella. Toisessa vaihtoehdos-
sa yksi kunnista vastaisi tehtävien hoitami-
sesta sopimuksen perusteella ja tehtäviä hoi-
taisi tuon kunnan organisaatiossa kuntien yh-
teinen toimielin. Kolmantena vaihtoehtona 
on antaa kuntien välisellä sopimuksella teh-
tävien hoitaminen kuntien perustaman, jo 
toiminnassa olevan kuntayhtymän hoidetta-
vaksi. 

Järjestämisvastuussa olevan kunnan tai 
kuntayhtymän valinta määräytyisi viime kä-
dessä kuntien välisen sopimuksen perusteel-
la. Järjestämisvastuun siirtymistä koskevan 
vaatimuksen taustalla on tarve varmistaa, että 
tehtäviä hoitavien yksiköiden määrä tosiasi-
allisesti vähenee ja näiden hallintoyksiköiden 
koko kasvaa. Esityksellä ei ole tarkoitus vai-
kuttaa niiden toimipisteiden lukumäärään, 
joissa maaseutuhallinnon palveluita tarjotaan, 
vaan tämä jäisi kuntien ratkaistavaksi. Järjes-
tämisvastuussa olevien yksiköiden määrän 
vähentäminen mahdollistaa yhteisön lainsää-
dännön edellyttämien maksajavirastosopi-
musten tekemisen sekä yhtenevän ohjauksen 
antamiseen kunnille. 

Lisäksi tavoitteena on järjestää maaseutu-
hallinto siten, että tehtäviä hoitavan yksikön 
taustalta löytyy oikeushenkilö eli kunta tai 
kuntayhtymä, joka vastaa tehtävien hoidon 
ohjauksesta, resurssien käytöstä, valvonnasta 
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ja kehittämisestä sille järjestämisvastuun an-
tavien kuntien puolesta. Järjestämisvastuussa 
oleva oikeushenkilö sitoutuu viljelijätukitu-
kihallinnon edellyttämään maksajavirastoso-
pimukseen sekä kaikkien maaseutuhallinnon 
tehtävien osalta palveluiden laadun ja tehtä-
vien hoidon kehittämiseen. Tämä tarkoittaa 
sitä, että tehtävien hoitaminen keskitetään 
yhtenäisen johdon alaisuuteen siten, että jär-
jestämisvastuussa oleva kunta tai kunta-
yhtymä käyttää suhteessa tehtäviä hoitaviin 
sellaista määräysvaltaa, että sillä on tosiasial-
linen mahdollisuus varmistaa tehtävien 
asianmukainen hoitaminen ja sopimusvel-
voitteiden noudattaminen.  

 
4  Esityksen vaikutukset  

4.1 Vaikutukset kuntien talouteen 

Esityksen ei arvioida kokonaisuutena lisää-
vän kuntien menoja. Kuntien saama korvaus 
maaseutuhallinnon tehtävien hoitamisesta si-
sältyy yleiseen valtionosuuteen. Yleistä val-
tionosuutta ei ole jaettu tehtäväkohtaisesti, 
joten kunnille maataloushallinnon tehtävistä 
maksettavan korvauksen osuutta ei pystytä 
määrittelemään. Yleisen valtionosuuden ko-
konaismäärä on vajaa 120 milj. euroa. Val-
tionosuuden jako on kunnan asukaslukuun 
perustuva. Yleisen valtionosuuden perustee-
na on vuonna 1988 tehty uudistus, jossa kun-
tien pienet valtionosuudet yhdistettiin ylei-
seksi valtioapuosuudeksi. Vuoden 1988 jäl-
keen maataloushallinnon tehtävien osalta on 
kuitenkin tapahtunut erittäin suuria muutok-
sia johtuen muun muassa Suomen liittymi-
sestä Euroopan unioniin ja tästä aiheutuvista 
tukijärjestelmien toimeenpanon muutoksista 
sekä maatilojen määrän vähenemisestä. 

Esityksen mukaan kunnat vastaisivat edel-
leen siitä, että tehtävien hoito organisoidaan 
asianmukaisesti niiden alueella. Jos kunnan 
alueelle ei muodostu lakiehdotuksen mukais-
ta toiminnallista kokonaisuutta tai kuntaa ei 
koske mikään poikkeusperusteista, kunnan 
on huolehdittava tehtävien hoidon organi-
soinnista yhteistoiminnassa muiden kuntien 
kanssa ja tehtävien hoidon rahoituksesta alu-
eensa osalta. Kunta voi siirtää tehtävien hoi-
don järjestämisvastuunsa rahoitusvastuuta 
lukuun ottamatta toiselle kunnalle. 

Yhteistoiminta-alueiden muodostamisesta 
syntyy kustannuksia kunnille. Kuitenkin pi-
demmällä aikavälillä hallinnon järjestäminen 
suurempiin yksiköihin tehostaa maatalous-
hallinnon hoitamista kunnissa ja täten vähen-
tää kustannuksia. Uudistuksesta aiheutuvat 
tuottavuushyödyt tulevat kunnille, mikä osal-
taan kannustaa tehokkaaseen tehtävien hoi-
don organisointiin. Kunnat kuitenkin ratkai-
sisivat lakiehdotukseen sisältyvien edellytys-
ten puitteissa edelleen, miten ne organisoivat 
tehtävien hoidon. Kunnat voivat esimerkiksi 
pyrkiä yhdistämään maaseutuhallinnon teh-
tävien hoitoa esimerkiksi ympäristötervey-
denhuollon ja maaseutuyrittäjien lomituspal-
veluiden hallintoon. Ne voivat myös järjestää 
paikallisten toimipisteiden palvelut valitse-
mallaan tavalla joko pysyvinä tai vuorovii-
koin taikka määrättyinä päivinä virka-aikana 
palvelevina toimipisteinä. Tehtävien hoidon 
kustannukset ovat viime kädessä pitkälti 
riippuvaisia kuntien itsehallintonsa puitteissa 
tekemistä ratkaisuista, joten uudistuksesta ai-
heutuvia kustannusten muutoksia ei voida 
kokonaisuutena arvioida.  

 
4.2 Vaikutukset valtion talouteen  

Esityksen vaikutukset valtiontalouteen syn-
tyvät tarpeesta edistää uudistuksen hallittua 
toteutusta kunnissa erityisten, valtion viran-
omaisten toteuttamien kehittämistoimenpi-
teiden avulla. Toisaalta esitykseen liittyy vä-
lillisiä, tehtävien hoidon ohjauksen tehosta-
misesta aiheutuvia valtion viranomaisten re-
surssitarpeen muutoksia. Esitykseen liittyvät 
taloudelliset muutokset on tarkoitus toteuttaa 
valtiontalouden menokehysten puitteissa 
vuosina 2010—2013.  

Vuoden 2010 talousarviossa esitetään Maa-
seutuviraston toimintamenoihin (mom. 
30.01.03) lisäyksenä 0,167 milj. euroa valta-
kunnalliseen kehittämishankkeeseen, jolla 
tuetaan kuntien yhteistoiminta-alueiden 
muodostamista, sekä yhteistoiminta-alueiden 
muodostamisesta Maaseutuvirastolle aiheu-
tuviin muihin mahdollisiin tehtäviin. Lisäksi 
esityksen välilliset vaikutukset valtiontalou-
teen syntyvät resursseista, joita Maaseutuvi-
rasto tarvitsee maksajavirastosopimusten 
valmistelemiseen uudistuksen tuloksena teh-
täviä hoitavien kuntien kanssa. Tätä tarkoi-
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tusta varten esitetään lisäksi 0,055 milj. euroa 
lisäystä Maaseutuviraston toimintamenoihin. 
Edellä tarkoitetut lisäykset toteutetaan maa- 
ja metsätalousministeriön hallinnonalan mää-
rärahojen sisäisenä siirtona.  

 
4.3 Vaikutukset viranomaisten toimin-

taan 

Esityksellä on merkittäviä vaikutuksia kun-
tien viranomaisten toimintaan. Kunnan maa-
seutuelinkeinoviranomaisia on noin 350. 
Kunnissa viljelijätukihallinnon tehtävien hoi-
toon osallistuvien lukumääräksi arvioidaan 
vuonna 2008 noin 650 viranhaltijaa ja toimis-
tohenkilökuntaa. Tehtäviä hoidetaan monissa 
kunnissa myös osa-aikaisesti ja muiden teh-
tävien ohella, joten maaseutuhallinnon tehtä-
vien hoitoon käytettävän henkilöresurssin 
tarkkaa määrää on vaikea arvioida.  

Tehtävien hoitoon osallistuvien lukumää-
rän arvioidaan vähenevän pitkällä aikavälillä. 
Kehityksen taustalla voidaan nähdä maatilo-
jen määrän vähenemisen ohella viranhaltijoi-
den siirtyminen eläkkeelle ja rekrytoinnin 
haasteet sekä edellisistä tekijöistä osittain 
johtuva kuntien toteuttamien vapaaehtoisten 
yhteistyöjärjestelyiden yleistyminen. Esityk-
sen voidaan arvioida hillitsevän tätä kehitystä 
siltä osin kuin siinä esitetään tehtävien hoi-
don keskittämistä suurempiin yksiköihin, 
joissa vähintään viiden henkilön tulee osallis-
tua näiden tehtävien hoitamiseen. Kunnat 
voivat päättää, millaisia tehtäväkokonaisuuk-
sia ne rakentavat maaseutuhallinnon tehtävi-
en yhteyteen. Tehtäviin voitaisiin esimerkiksi 
luontevasti yhdistää maatalousyrittäjien lo-
mituspalveluiden tai ympäristöterveyden-
huollon tehtävien hoitaminen. Täten esityk-
sellä vahvistetaan edellytyksiä kilpailukykyi-
seen rekrytointiin sekä osaamisen siirtymi-
seen tilanteissa, joissa erityistä osaamista 
vaativiin tehtäviin perehtyneen henkilöstön 
vaihtuvuus voisi johtaa tehtävien hoidon va-
kavaan vaarantumiseen. 

Lisäksi esityksellä on sekä välittömiä että 
välillisiä vaikutuksia valtion viranomaisten 
toimintaan. Maaseutuviraston on jatkossa 
tehtävä yhteisön lainsäädännön edellyttämä 
maksajavirastosopimus tehtäviä hoitavan 
kunnan tai kuntayhtymän kanssa. Tämä lisää 
resurssien tarvetta Maaseutuvirastossa. Lisä-

resurssien tarpeeseen vaikuttaa välittömästi 
se, kuinka paljon toimijoita on koko maassa. 
Jos tehtäviä hoitavia kuntia tai kuntayhtymiä 
olisi jatkossa enintään 80, sopimusten val-
misteluun ja vuotuisiin neuvotteluihin arvioi-
daan tarvittavan henkilöresursseja 1 henkilö-
työvuoden verran vuodesta 2010 lukien. Li-
säksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kuksissa arvioidaan tarvittavan 2 henkilötyö-
vuoden verran resursseja näiden sopimusten 
valmistelutehtäviin. Varsinaiset sopimukset 
kuitenkin tekisi Maaseutuvirasto, ja ne alle-
kirjoittaisi Maaseutuviraston ylijohtaja.  

Tulevien elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskusten henkilöresurssitarpeiden muu-
toksia ei ole mahdollista yksityiskohtaisesti 
arvioida ennen kuin niiden alueella toimien 
yhteistoiminta-alueiden ja tehtäviä hoitavien 
kuntien määrä on selvinnyt. Tehtävien määrä 
tulee vähenemään erityisesti kuntien neuvon-
nan osalta, mutta myös kuntatarkastusten 
osalta, kun maaseutuhallinnon tehtäviä hoi-
tavien yksiköiden määrä vähenee. Keskuk-
sissa resurssitarpeen muutos syntyy kuitenkin 
pitkällä aikavälillä, sillä alkuvaiheessa yh-
teistoiminta-alueiden aloittaessa toimintaansa 
ohjauksen tarve todennäköisesti kasvaa.  

Esitys ei kokonaisuutena lisäisi tehtävien 
hoitoon käytettävien henkilötyövuosien mää-
rää valtion hallinnossa. Tehtäviä hoitavien 
toimijoiden määrän väheneminen todennä-
köisesti vähentää kuntien neuvontaan ja kun-
tatarkastusten toteuttamiseen käytettävien re-
surssien tarvetta elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskuksissa enemmän kuin maksajavi-
rastosopimusten valmisteluun ja tekemiseen 
arvioidaan tarvittavan lisää henkilöresursseja 
valtion hallinnossa.  

Tulevien elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskusten osallistumista tehtävien hoidon 
ohjaukseen kunnissa pidetään erittäin tärkeä-
nä. Maaseutuhallinnon toiminnan kannalta 
on erittäin tärkeää, että myös jatkossa kunti-
en ja keskusten yhteistoiminta on sujuvaa. 
Erityisesti näiden tahojen viljelijöihin koh-
distaman tukiehtojen täyttymisen valvonnan, 
kuntien tekemän tukien myönnön ja keskus-
ten tekemän tilavalvonnan yhteydessä, tulee 
olla johdonmukaista. Näin ollen on tärkeää, 
että keskukset ohjaavat tehtäviä hoitavia 
kunnan viranomaisia myös tulevaisuudessa. 
Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisten 
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osaamista on kuitenkin tarkoitus kehittää jat-
kossa Maaseutuviraston suoraan kuntien 
maaseutuelinkeinoviranomaisille kohdista-
milla koulutuksilla.  

Toiminnan käynnistämisen yhteistoiminta-
alueilla tulee olla mahdollisimman sujuvaa ja 
alueiden sisällä tapahtuvat tehtävien siirrot 
kunnilta tehtävät vastaanottavalle kunnalle 
tulee järjestää siten, ettei tehtävien hoitami-
nen vaarannu. Maaseutuhallinnon yhteistoi-
minta-alueiden muodostamista ja toiminnan 
aloittamisen tukemista varten tultaisiin perus-
tamaan valtakunnallinen kehittämishanke. 
Kehittämishanke olisi kolmevuotinen. Hanke 
perustuisi pitkälti asiantuntija-avun antami-
seen ja näin ollen hankkeesta aiheutuvat kus-
tannukset olisivat ensisijaisesti palkkauksesta 
aiheutuvia kustannuksia. Hankkeen toteuttai-
si Maaseutuvirasto, ja sen keskeisenä tehtä-
vänä olisi maaseutuhallinnon yhteistoiminta-
alueita muodostavien kuntien tukeminen. 
Tämä tapahtuisi tiedottamalla maaseutuhal-
linnon yhteistoiminta-alueen muodostami-
seen liittyvistä asioista, kuten yhteisen toi-
mielimen perustamisesta sekä muilla toimi-
aloilla saaduista kokemuksista ja toteutuneis-
ta hyvistä käytännöistä. Lisäksi hankkeeseen 
voisi liittyä toimintaansa aloittavien yhteis-
toimintayksiköiden organisaation ja prosessi-
en suunnittelun tukeminen. Hankkeen toteu-
tukseen liittyen perustettaisiin myös tuki-
ryhmä, jossa olisi valtion viranomaisten ohel-
la muun muassa Suomen Kuntaliiton ja kun-
tien maaseutuviranomaisten edustus.  

 
 

4.4 Yhteiskunnalliset vaikutukset 

Esityksellä on sekä välillisiä että välittömiä 
yhteiskunnallisia vaikutuksia, joista keskei-
simpiä ovat vaikutukset maaseutuhallinnon 
asiakkaiden eli maatalousyrittäjien olosuhtei-
siin. Yhteiskunnan yleisenä kehityssuuntauk-
sena on nähtävissä mahdollisimman kevyt, 
ydintehtäviinsä keskittyvä ja tehokkaasti 
toimiva julkinen hallinto. Kaikilla valtion ja 
kuntien tarjoamien julkisten palveluiden 
aloilla esiintyy pyrkimys tehtävien hoidon 
keskittämiseen, päällekkäisyyksien poistami-
seen ja hallinnon toiminnan yleiseen tehos-
tamiseen sekä tätä kautta saavutettavien tuot-
tavuushyötyjen tavoitteluun.  

Maaseutuhallinnon palveluiden tarve on 
kausiluontoista ja palveluiden saatavuuteen 
pyritään järjestämään jatkossakin useita vaih-
toehtoisia tapoja. Sähköisen asioinnin yleis-
tymisen odotetaan vähentävän entisestään 
paikan päällä tapahtuvaa asiointia. Palvelut 
eivät ole varsinaisia lähipalveluita, joita kan-
salaiset tarvitsevat lähes päivittäin tai joiden 
saatavuutta on ylläpidettävä perusoikeuksien 
toteutumisen turvaamiseksi. Kunnat ovat jo 
nykyisin voineet organisoida tehtävien hoi-
tamisen yhteistoiminnassa. Tällä ei nykyisin-
kään ole ollut välitöntä määräävää vaikutusta 
toimipisteiden määrään ja sijaintiin, vaan ai-
nakin maaseutuvaltaisilla alueilla maaseutu-
hallinnon palveluita on yleensä saanut koti-
kunnassaan ainakin määrättyinä viikon päi-
vinä.  

Esityksen todennäköisenä vaikutuksena on 
asiointietäisyyksien kasvaminen nykyisestä 
useilla alueilla. Sen keskeisenä sisältönä on 
maaseutuhallinnon tehtävien hoidon raken-
teen uudistaminen siten, että tehtävien hoito 
tapahtuu yhteisen johdon alaisuudessa use-
amman kunnan alueella. Tämä ei sellaise-
naan merkitse sitä, että maaseutuhallinnon 
palveluita tarjotaan keskitetysti yhdestä toi-
mipaikasta käsin, vaan kunnat voivat jatkos-
sakin järjestää palveluiden tarjoamisen use-
ammasta pisteestä joko kaikkina virka-
aikoina tai erikseen päätettävinä määräaikoi-
na. Toisaalta esityksen odotetaan parantavan 
palveluiden toimitusvarmuutta loma- ja kii-
reaikoina, kun tehtäviin perehtynyttä henki-
löstöä on samassa yksikössä useita. Lähtö-
kohtaisesti suuremmassa yksikössä sijaisjär-
jestelyt voidaan ongelmitta hoitaa sekä va-
rautua kiireellisempiin kausiin suunnittele-
malla ja kehittämällä tehtäviä hoitavan yksi-
kön palveluita.      

Esityksellä ei arvioida olevan välittömiä 
vaikutuksia kielellisten oikeuksien toteutu-
misen kannalta. Viime kädessä kielellisten 
oikeuksien toteutuminen on taattava yksit-
täistä yhteistoiminta-aluetta koskevassa pää-
töksenteossa. Esityksen mukaan toiminnalli-
nen kokonaisuus, jolla yksi tai useampi kunta 
yhdessä tuottaa maaseutuhallinnon palveluja, 
voi muodostua myös alle 800 maaseutuhal-
linnon asiakasta kattavalle alueelle, jos kie-
lellisten oikeuksien toteutuminen tätä edellyt-
tää. Mitä tulee saamelaisten kotiseutualuee-
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seen ja erityisesti saamenkielisten kielellisten 
oikeuksien toteutumiseen, Lapin pitkien etäi-
syyksien kuntia koskee lisäksi erityinen 
poikkeusmahdollisuus, jonka mukaan yhteis-
toimintavelvoitetta ei sovelleta siltä osin kuin 
edellytetään 800 maaseutuyrittäjän asiakas-
pohjaa. Sen sijaan maaseutuhallinnon tehtä-
vien hoitamiseen olisi näilläkin alueilla osal-
listuttava vähintään kolme henkilöä. Henki-
löiden lukumäärää koskevan vaatimuksen ei 
katsota heikentävän mahdollisuuksia saada 
palvelua saamenkielellä. Yksittäistapauksel-
lista rekrytointia tai tulkki- ja käännöspalve-
luiden järjestämistä koskeviin kuntien pää-
töksiin esityksellä ei ole vaikutusta. Esityk-
sellä ei velvoiteta kuntia muodostamaan yh-
teistoiminta-alueita, joissa kielelliseen vä-
hemmistöön kuuluvan oikeus saada palvelua 
omalla kielellään vaarantuu. 

Esityksellä on vaikutuksia kunnissa nykyi-
sin maaseutuhallinnon tehtäviä hoitavien ase-
maan. Esitykseen sisältyvät muutokset olisi 
toteutettava yhteistoiminnassa kuntien henki-
löstön edustajien kanssa. Esityksen mukaiset 
tehtävien siirtymiseen liittyvät uudelleenjär-
jestelyt, jotka johtavat henkilöstön työnanta-
jan vaihtumiseen, katsottaisiin liikkeenluovu-
tukseksi. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, 
että viranhaltijaa tai työntekijää ei irtisanota 
pelkästään uudistuksesta johtuvan työnanta-
jan vaihdoksen takia. Työnantajan luovutus-
hetkellä voimassa olevat, työ- ja virkasuh-
teista johtuvat oikeudet ja velvollisuudet siir-
tyvät uudelle työnantajalle, joka puolestaan 
on velvollinen noudattamaan luovutushetkel-
lä voimassa olleita työ- ja virkaehtosopimuk-
sen määräyksiä. Viranhaltijalla tai työnteki-
jällä sen sijaan olisi oikeus irtisanoutua pal-
velussuhteesta irtisanomisaikaa noudattamat-
ta organisaatiomuutoksen voimaan tullessa. 

Esityksellä ei arvioida olevan välittömiä 
vaikutuksia sukupuolten välisen tasa-arvon 
toteutumiseen. Enemmistö maaseutuhallin-
non asiakkaista eli maaseutuyrittäjistä on 
miehiä. Näin ollen esityksellä voidaan nähdä 
olevan enemmän vaikutuksia miessukupuo-
len elinkeinonharjoittamisen olosuhteisiin. 
Esitys ei kuitenkaan lähtökohtaisesti aseta eri 
sukupuolta edustavia yrittäjiä erilaiseen ase-
maan. Kuntien maaseutuelinkeinoviran-
omaistehtävissä toimivien sukupuolija-
kaumaa ei ole selvitetty maaseutuhallintoa 

koskevien kyselyiden ja selvitysten yhtey-
dessä, sillä asialla ei ole yhteyttä tehtävien 
hoidon organisointia koskevien päätösten 
kanssa. Esityksellä ei lähtökohtaisesti ohjata 
kuntien yksittäistapauksellista rekrytointia tai 
henkilöstön tehtävänkuvien ja aseman muo-
dostamista eikä henkilöstön lukumäärää kos-
kevan vaatimuksen nähdä sellaisenaan vai-
kuttavan sukupuolten välisen tasa-arvon to-
teutumiseen työsuhteen ehtoihin ja taloudel-
liseen aseman kannalta. 

 
5  Asian valmiste lu 

5.1 Valmisteluvaiheet ja -aineisto 

Maa- ja metsätalousministeriö asetti 29 
päivänä helmikuuta 2008 työryhmän selvit-
tämään viljelijätukien hallinnoinnin kehittä-
misvaihtoehtoja valtion ja kuntien yhdessä 
hoitamissa tehtävissä. Työryhmän tuli selvit-
tää erityisesti kunnissa nykyisin hoidettavien 
maaseututoimen tehtävien kehittämisvaih-
toehtoja sekä laatia ehdotus tehtävien organi-
sointitavasta Työryhmän puheenjohtajana 
toimi valtiosihteeri Lind maa- ja metsätalo-
usministeriöstä. Työryhmässä oli edustettui-
na valtiovarainministeriö, työ- ja elinkeino-
ministeriö, Maaseutuvirasto, työ- ja elinkei-
nokeskukset, Maaseudun Kehittäjät ry, Suo-
men Kuntaliitto, Maa- ja metsätaloustuotta-
jain Keskusliitto MTK ry sekä Svenska lant-
bruksproducenternas celtralförbund SLC rf.. 
Työryhmä kuuli asiantuntijoina muun muas-
sa Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen, Ahve-
nanmaan maakunnan hallituksen sekä Kuus-
joen kunnan edustajia.  

Työryhmän väliraportissa kuvattiin ja arvi-
oitiin uudistuvaan kuntahallintoon, TE-
keskuksiin ja uudistuvaan aluehallintoon se-
kä Maaseutuvirastoon perustuvia vaihtoehto-
ja ja muita vaihtoehtoja. Väliraportti (mmm 
2008:4) julkistettiin 12 päivänä kesäkuuta 
2008, minkä jälkeen raportista pyydettiin 
lausuntoa laajalla jakelulla. Lausuntoja saa-
tiin 44 kappaletta. Väliraportissa esitettiin 
jatkoselvitettäväksi kolmea vaihtoehtoa, jois-
ta ensimmäinen vastaa pitkälti esitykseen si-
sältyvää mallia, toinen olisi merkinnyt tehtä-
vien siirtoa työ- ja elinkeinokeskuksille ja 
kolmas vaihtoehto olisi merkinnyt osittain 
vastaavaa järjestelyä kuin maatalousyrittäjien 
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lomituspalveluiden järjestäminen. Näitä vaih-
toehtoja on kuvattu edellä kappaleessa 3.2. 
Väliraportista saaduissa lausunnoissa eniten 
kannatusta saivat kaksi ensin mainittua vaih-
toehtoa. Työryhmä toteutti näiden kuntahal-
lintoon ja uudistuvaan aluehallintoon perus-
tuvien vaihtoehtojen vertailun ja päätyi lo-
pulta esittämään kuntahallintoon perustuvaa 
vaihtoehtoehtoa. Työryhmä tarkasteli myös 
vaihtoehdon yksityiskohtaista toteutusta ja 
laati siitä ehdotuksensa. 

Työryhmän ehdotus viljelijätukihallinnon 
kehittämisestä sisältyy loppuraporttiin (mmm 
2008:11), joka luovutettiin maa- ja metsäta-
lousministeriölle 16 päivänä joulukuuta 
2008. Raportista pyydettiin lausuntoa valtio-
varainministeriöltä, työ- ja elinkeinoministe-
riöltä, sosiaali- ja terveysministeriöltä, oike-
usministeriöltä, Maaseutuvirastolta, Elintar-
viketurvallisuusvirastolta, työ- ja elinkeino-
keskuksilta, kunnilta, maakuntien liitoilta, 
Maatalousyrittäjien eläkelaitokselta, Suomen 
kuntaliitolta, Maa- ja metsätaloustuottajain 
Keskusliitto MTK ry:ltä, Svenska lant-
bruksproducenternas centralförbund SLC 
rf:ltä, Maaseudun kehittäjät ry:ltä, Maaseutu-
hallinnon päälliköt ry:ltä, Pro Agria Maaseu-
tukeskusten liitolta ja Yksityiset maaseutu-
neuvojat ry:ltä. Lisäksi lausuntopyyntö liit-
teineen julkaistiin ministeriön internet-
sivuilla. 

Lausuntoja saatiin runsaasti. Kuntien lau-
sunnot kokosivat maakuntien liitot, jotka 
pyrkivät myös mahdollisuuksien mukaan ar-
vioimaan alueelleen syntyviä mahdollisia yh-
teistoiminta-alueita. Lausunnoista voitiin ko-
koavasti todeta, että uudistuksen pääperiaat-
teisiin suhtauduttiin pääosin positiivisesti tai 
neutraalisti. Eräissä lausunnoissa kuitenkin 
vastustettiin koko uudistuksen toteuttamista. 
Myös uudistuksen lähtökohtiin positiivisesti 
suhtautuvien tahojen lausunnoissa kiinnitet-
tiin huomiota erityisesti kahteen seikkaan: 
tehtäviä hoitavien henkilöiden ja maaseutu-
hallinnon asiakkaiden lukumäärää koskeviin 
vaatimuksiin. Jälkimmäistä, maatilojen lu-
kumäärään perustuvaa vaatimusta vastustet-
tiin siltä osin kuin sitä pidettiin ehdottomana 
vaatimuksena, joka ei mahdollista vakiintu-
neiden yhteistyöjärjestelyiden jatkamista. 
Mahdollisuutta poiketa tehtäviä hoitavien 

henkilöiden ja maatilojen lukumäärää koske-
vista vaatimuksista pidettiin tarpeellisena.  

Lausunnoissa esiin tulleet seikat on otettu 
esityksen valmistelussa huomioon. Tehtäviä 
hoitavien henkilöiden lukumäärää koskevaa 
vaatimusta tarkistettiin siten, että sen perus-
teella voidaan vielä katsoa pystyttävän täyt-
tämään yhteisön lainsäädännöstä seuraavat 
tehtävien eriyttämistä ja sijaisuusjärjestelyjä 
koskevat vaatimukset. Samalla yhteistoimin-
tavelvoitteesta poikkeamisen perusteisiin teh-
tiin täsmennyksiä, jotka koskevat erityisesti 
kielellisten oikeuksien toteutumista. 

 
5.2 Lausunnot ja niiden huomioon otta-

minen 

Hallituksen esitysluonnoksesta on pyydetty 
lausunnot valtiovarainministeriöltä, työ- ja 
elinkeinoministeriöltä, sosiaali- ja terveysmi-
nisteriöltä, oikeusministeriöltä, Ahvenan-
maan maakunnan hallitukselta, Maaseutuvi-
rastolta, Elintarviketurvallisuusvirastolta, 
työ- ja elinkeinokeskuksilta, kunnilta, maa-
kuntien liitoilta, Maatalousyrittäjien eläkelai-
tokselta, Suomen kuntaliitolta, Maa- ja met-
sätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry:ltä, 
Svenska lantbruksproducenternas centralför-
bund SLC rf:ltä, Maaseudun kehittäjät ry:ltä, 
Maaseutuhallinnon päälliköt ry:ltä, Pro Agria 
Maaseutukeskusten liitolta ja Yksityiset maa-
seutuneuvojat ry:ltä. Lisäksi esityksestä on 
pyydetty Saamelaiskäräjien lausuntoa. Lau-
suntopyyntö liitteineen on julkaistu ministe-
riön ulkoisilla internet-sivuilla. 

Yleisellä tasolla voidaan todeta, että kunti-
en ja maakuntien liittojen lausunnoissa suh-
tauduttiin uudistukseen ja sen pääperiaattei-
siin varsin positiivisesti. Valtion viranomais-
ten suhtautuminen oli poikkeuksetta positii-
vista. Yhdistysten ja järjestöjen lausunnoissa 
esitykseen suhtauduttiin pääosin rakentavasti, 
mutta samalla tuotiin esiin useita kehityskoh-
teita. Kaiken kaikkiaan esitystä pidettiin eräi-
tä yksittäisiä lausuntoja lukuun ottamatta tar-
peellisena. Lausunnoissa kuitenkin tuotiin 
esille eräitä muutosehdotuksia.  

Lausunnoissa kiinnitettiin huomiota kun-
nille hallinnon uudistamisesta aiheutuviin 
kustannuksiin. Vaikka kuntien tehtävät eivät 
esityksen myötä lisäänny, nähtiin hallinnon 
uudelleen organisoinnin aiheuttavan kunnille 
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lisäkustannuksia. Useiden kuntien ja siten 
myös maakuntien liittojen lausunnoissa vaa-
dittiin näiden lisäkustannusten korvaamista 
kunnille. Pääsääntöisesti lisäkustannuksia ei 
ollut yksilöity. Erityisesti kustannukset liit-
tyisivät yhteistoiminta-alueiden valmisteluun 
ja sopimusneuvotteluihin, muutoksista tiedot-
tamiseen sekä mahdollisesti maaseutuhallin-
non toimitiloja koskeviin järjestelyihin. Lau-
sunnoissa ei kyseenalaistettu uudistuksesta 
aiheutuvan kunnille säästöjä pidemmällä ai-
kavälillä. Lausunnoissa ei myöskään esitetty, 
että tehtävien hoidon uudelleen järjestämises-
tä aiheutuvat lisäkustannukset ylittäisivät uu-
distuksesta saatavien säästöjen määrän.    

Viime kädessä näiden kustannusten välinen 
suhde on riippuvainen kuntien omasta toi-
minnasta ja yhteistoiminnan yksityiskohtia 
sekä tehtävien hoidon organisointia koskevis-
ta päätöksistä. Erillisen lisäkorvauksen mak-
samista ei ole myöskään otettu käyttöön 
muista vastaavista kuntahallinnon palvelui-
den uudistuksista säädettäessä. Maaseutuhal-
linnon palveluiden osalta ei ole olemassa eri-
tyisiä perusteita korvauksen maksamiseen. 
Valtio kuitenkin tukee maaseutuhallinnon 
uudelleen järjestämistä ja siirtymävaiheen 
hallittua toteutusta konkreettisin toimenpi-
tein. Aikaisemmissa esityksen valmisteluvai-
heissa kuntien edustajien taholta on tuotu eri-
tyisesti esille tarve saada neuvontaa, koulu-
tusta ja muuta ohjeistusta yhteistoiminta-
alueiden perustamisessa. Tätä varten on pe-
rustettu valtakunnallinen kehittämishanke, 
jonka tarkoituksena on tukea kuntia läpi siir-
tymävaiheen. Edellä esitetyistä syistä, kun-
nille ei esityksen mukaan maksettaisi erillistä 
korvausta maaseutuhallinnon uudelleenjär-
jestämisestä aiheutuviin kustannuksiin.  

Vaikka esityksen sisältöön oltiin pääpiir-
teissään kohtalaisen tyytyväisiä, esitykseen 
sisältyvä, viiden henkilön ja poikkeukselli-
sesti vähintään kolmen henkilön yksikköko-
koa koskeva vaatimus sai edelleen osakseen 
kritiikkiä. Sen nähtiin lisäävän tehtävien hoi-
don kustannuksia siitäkin huolimatta, ettei 
henkilöiden, yksikön johtoa lukuun ottamat-
ta, edellytetä toimivan päätoimisesti maaseu-
tuhallinnon tehtävissä. Samalla monissa lau-
sunnoissa tuotiin esille mahdollisuus liittää 
maaseutuhallinnon tehtävien hoitaminen 
maatalousyrittäjien lomituspalveluiden tai 

ympäristöterveydenhuollon palveluiden yh-
teyteen. Toisaalta esityksen nähtiin edistävän 
henkilöstön mahdollisuuksia erikoistua maa-
seutuhallinnon tehtäviin ja turvaavan riittävi-
en sijaisuusjärjestelyiden toteutumisen loma-
kausina ja muissa poikkeuksellisissa tilan-
teissa, joissa palveluiden tuottaminen voi 
vaarantua henkilöstön poissaolon tai yli-
kuormituksen vuoksi. Lausunnoissa kritisoi-
tiin myös tehtävien eriyttämisvaatimusta, jota 
on kuvattu edellä kappaleessa 2.2. Esitykseen 
sisältyvä viiden henkilön yksikkökokoa kos-
keva vaatimus perustuu osaksi yhteisön lain-
säädännön edellyttämään tehtävien eriyttämi-
seen. Tehtävien eriyttämistä koskeva vaati-
mus ei sinänsä seuraa lakiehdotuksesta, ja se 
koskee ainoastaan Euroopan yhteisön rahoit-
tamien tukien hallintoa.  

Valtaosa esitykseen saadusta kritiikistä liit-
tyi poikkeusperusteiden sisältöön. Kuntien 
lausunnoissa tuotiin esille huoli vakiintunei-
den yhteistyöjärjestelyiden purkautumisesta 
niissä tilanteissa, joissa tilojen lukumäärä 
alueella jää alle 800 tilan. Tältä osin esityk-
seen sisältyy mahdollisuus arvioida asian-
omaisten kuntien, elinkeino-, liikenne ja ym-
päristökeskusten sekä muiden asianmukais-
ten tahojen kuulemisen jälkeen, muodostuu-
ko toiminnallinen kokonaisuus olemassa ole-
van yhteistoiminta-alueen puitteissa alle 800 
tilaa kattavalle alueelle. Jos tähän päädytään, 
kuntia ei lähtökohtaisesti velvoiteta laajen-
tamaan yhteistoiminta-aluettaan. Poikkeusta 
on tarkoitus soveltaa joustavasti ja kunkin 
alueen ominaispiirteet huomioon ottaen. 
Harkinnassa tulee lisäksi ottaa huomioon niin 
sanottujen orpokuntien tapaukset. Kunnat 
voitaisiin lakiehdotuksen mukaan velvoittaa 
muodostamaan yhteistoiminta-alue myös sel-
laisen kunnan kanssa, jonka alueella toimin-
nallisen kokonaisuuden muodostaminen tätä 
edellyttää. Olemassa olevan yhteistoiminta-
alueen hallintoa on lisäksi tarvittaessa muu-
tettava vastaamaan lakiehdotukseen sisälty-
viä vaatimuksia siten, että tehtävien hoidon 
järjestämisvastuu siirtyy alueella yhdelle 
kunnalle tai kuntayhtymälle ja maaseutuhal-
linnon tehtävien hoitoon osallistuu vähintään 
viisi henkilöä, joista yhden tulee päätoimises-
ti johtaa toimintaa. 

Lisäksi eräissä lausunnoissa esitettiin Poh-
jois-Pohjanmaan ja Itä-Suomen pitkien etäi-
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syyksien kuntien lisäämistä tilalukumäärää ja 
henkilöstön määrää koskevan poikkeuksen 
piiriin. Pitkät etäisyydet eivät merkitse alu-
een maaseutuhallinnon asiakaspohjavaati-
muksen kannalta samanlaisia haasteita kuin 
tarkasteltaessa alueen väestöpohjaa yleensä. 
Kysymys on usein maaseutuvaltaisista alu-
eista, joilla tilojen lukumäärä on usein väes-
tömäärältään merkittävien, kaupunkien lä-
heisten maaseutualueiden tilamäärää suu-
rempi. Tilojen lukumäärää koskevan vaati-
muksen täyttäminen ei välttämättä ole vaike-
ampaa pitkien etäisyyksien kunnissa, kun 
Lapin ja Kainuun maakunnan alueita ei oteta 
huomioon. Päinvastoin tilojen lukumäärää 
koskevan vaatimuksen täyttäminen on kes-
kimäärin vaikeampaa kaupungeissa ja niiden 
läheisellä maaseudulla. 

Harvaan asutuilla alueilla ongelmaksi muo-
dostuvat lähinnä kuntakeskusten väliset pit-
kät etäisyydet. Tällöin on tarkasteltava asi-
ointitarvetta. Maaseutuhallinnon palveluiden 
luonne poikkeaa kunta- ja palvelurakenneuu-
distuksen piiriin kuuluvista palvelukokonai-
suuksista. Niihin liittyvä asiointitarve on hy-
vin pitkälti kausiluontoista, eikä palveluiden 
saaminen jatkossakaan edellytä poikkeukset-
ta paikan päällä tapahtuvaa asiointia. Pitkien 
etäisyyksien perusteella myönnettävää poik-
keusta on tarkasteltava suhteessa asiointitar-
peeseen. 

Esityksen tavoitteena on myös saada kun-
nat mahdollisimman aktiivisesti selvittämään 
tehtävien hoidon organisoinnin vaihtoehtoja 
niissäkin tilanteissa, joissa 800 maatilan 
asiakaspohjan vaatimus on vaikeaa täyttää tai 
etäisyydet ovat pitkiä. Pääsääntönä hallinnon 
uudistuksessa tulisi olla edelleen siirtyminen 
vähintään viiden henkilön yksikkökokoon, 
jolloin yhteisön lainsäädännöstä seuraavat, 
erityisesti tehtävien eriyttämistä ja sijaisuus-
järjestelyjä koskevat velvoitteet voidaan täyt-
tää kussakin yksikössä. Jos kunnat vapautet-
taisiin yhteistoimintavelvoitteesta pelkästään 
pitkien etäisyyksien perusteella, voisi tämä 
merkitä jo käynnistyneen hallinnon kehittä-
misen ja yhteistoiminnan kehityksen pysäh-
tymistä. Näin ollen esityksessä ehdotetaan, 
että pitkien etäisyyksien perusteella poikke-
uksen voisivat saada Lapin ja Kainuun kun-
nat. Muissa tapauksissa pitkien etäisyyksien 
tuomat haasteet toiminnallisen kokonaisuu-

den muodostamiselle Pohjois-Pohjanmaalla 
ja Itä-Suomessa sekä kaupunkien ja kaupun-
kien läheisen maaseudun tilalukumäärään 
liittyvät rajoitteet otettaisiin huomioon har-
kittaessa tapauskohtaisesti, muodostuuko 
toiminnallinen kokonaisuus alle 800 maatilan 
asiakaspohjan omaavalle alueelle.  

Saaduissa lausunnoissa tuotiin esille huoli 
kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisten 
mahdollisuudesta jatkaa maaseudun kehittä-
mistehtävien hoitamista. Lakiehdotukseen si-
sältyvä yhteistoimintavelvoite ei koske mai-
nittuja tehtäviä, joita kunnat ovat ottaneet it-
sehallintonsa nojalla hoitaakseen. Maaseutu-
hallinnon tehtäviä hoitavan henkilökunnan ei 
yksikön johtoa lukuun ottamatta tarvitsisi 
hoitaa tehtäviä päätoimisesti, joten näiden 
tehtäviin voidaan sisällyttää kuntien itsehal-
lintonsa nojalla ottamia tehtäviä. Kunnat voi-
vat myös päättää maaseudun kehittämisteh-
tävien hoitamisesta muutoin kuin maaseutu-
hallinnon yhteistoiminta-alueella. Esityksellä 
ei siten olisi vaikutuksia maaseudun kehittä-
mistehtävien hoitamiseen kunnan maaseu-
tuelinkeinoviranomaisten toimesta. 

Saamelaiskäräjien lausunnossa kiinnitettiin 
huomiota porotalouden asemaan maatalou-
desta erillisenä elinkeinona sekä saamenkie-
listen palveluiden turvaamiseen maaseutuhal-
linnon palveluiden järjestämisessä. Esityksen 
perusteluissa on tältä osin täsmennetty kunti-
en maaseutuelinkeinoviranomaisten porota-
louden tukiin liittyviä tehtäviä sekä täyden-
netty esityksen kielellisten vaikutusten arvi-
ointia. Lisäksi on esitetty, että kunnat voitai-
siin velvoittaa yhteistoimintaan siinä tapauk-
sessa, että kielellisten oikeuksien toteutumi-
nen tätä edellyttää. Esityksessä ei kuitenkaan 
ehdoteta yhteistoimintaan velvoittamisen pe-
rusteita täydennettäväksi tältä osin. Esityksen 
perusteluissa kuitenkin korostetaan, että yh-
teistoiminta-aluetta koskevassa valmistelussa 
ja päätöksenteossa tulee kaikissa vaiheissa 
ottaa huomioon perustuslaissa ja muualla 
laissa säädettyjen kielellisten oikeuksien tur-
vaaminen.  

Oikeusministeriön ja Suomen kuntaliiton 
lausunnoissa tuotiin esille tarve selkeyttää 
menettelyä, jolla yhteistoimintavelvoitetta 
koskevien poikkeusperusteiden arviointi ta-
pahtuisi. Esitykseen on sisällytetty ennakko-
tietoa koskeva säännös, jonka mukaan kun-
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nalle voidaan hakemuksesta antaa ennakko-
tieto poikkeusperusteiden soveltamisesta. Li-
säksi säädettäisiin siitä, miten ennakkotietoa 
on haettava ja millä edellytyksillä ennakko-
tieto sitoo valtiota.    

Oikeusministeriön lausunnossa edellytet-
tiin, että valtioneuvoston päätöksentekoval-
lan rajoja täsmennetään. Tältä osin valtio-
neuvoston päätöksenteko-oikeutta koskevaa 
säännöstä on täsmennetty siten, että siitä käy 
ilmi seikat, joista valtioneuvosto voi päättää 
velvoittaessaan kunnan liittymään yhteistoi-
minta-alueeseen.  

 
6  Riippuvuus muis ta es i tyks istä  

Esityksellä on liityntä aluehallinnon uudis-
tamista koskeviin hallituksen esityksiin. Esi-
tykseen sisältyy säännöksiä elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskusten tehtävistä ja 

toimivallasta. Maaseutuhallinnon järjestämis-
tä koskevassa lakiehdotuksessa ei ehdoteta 
merkittäviä muutoksia keskusten rooliin kun-
tien ohjauksessa ja valvonnassa, vaan lähtö-
kohtaisesti keskukset hoitaisivat valvottavien 
lukumäärän vähenemisestä riippumatta vas-
taavia tehtäviä alueellaan kuin työ- ja elin-
keinokeskukset. Maaseutuelinkeinojen tuki-
tehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menet-
telystä ja hukkakauran torjunnasta annettui-
hin lakeihin tehtäisiin maaseutuhallinnon jär-
jestämistä koskevasta lakiehdotuksesta ai-
heutuvia muutoksia. Muutettaviin säännök-
siin tehtäisiin tässä yhteydessä aluehallinnon 
uudistamista koskevasta lainsäädännöstä ai-
heutuvat, toimivaltaista viranomaista koske-
vat muutokset. Kuten aluehallinnon uudista-
mista koskeva lainsäädäntö esitykseen sisäl-
tyvät lakiehdotukset on tarkoitettu tulemaan 
voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010. 

 
 
 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1  Lakiehdotusten perustelut  

1.1 Laki maaseutuhallinnon järjestämi-
sestä kunnissa 

1 §. Soveltamisala. Lakia sovellettaisiin 
hoidettaessa kunnan maaseutuelinkeinovi-
ranomaiselle muualla laissa säädettyjä tehtä-
viä. Pykälän 1 momentin mukaan kysymys 
on maatalouden viljelijätukia, luopumistukia 
sekä eläkejärjestelmiä, valtion varoista kor-
vattavia sato-, tulva- ja riistaeläinvahinkoja, 
maataloustuotteen tuotantoa koskevia sopi-
muksia, eläintenpitäjänä toimimisen rekiste-
röintiä sekä kasvintuotantoa koskevista teh-
tävistä. Näitä tehtäviä ja niitä koskevaa lain-
säädäntöä on selvitetty kappaleessa 2.1.1 ja 
2.1.2.  

Lain soveltamisala on rajattu kunnan maa-
seutuelinkeinoviranomaisen määritelmän 
kautta. Kysymys on vakiintuneesta määri-
telmästä, jota käytetään muun muassa maa- 
ja porotalouden tukia, vahinkojen korvaamis-
ta sekä kasvintuotantoa koskevassa lainsää-
dännössä perustettaessa toimivaltaa kunnan 
maaseutuhallinnon toimielimelle tai viranhal-
tijalle. Tarkoituksena, että lain soveltamisala 

kattaisi nykyiset kuntien maaseutuelinkeino-
viranomaisten tehtävät siitä huolimatta, ettei 
säännöksessä viitattaisi mainittuun lakeihin, 
joihin liittyen on vireillä useita uudistuksia. 

Porotalouden ja luontaiselinkeinojen ra-
kennetukia koskevaa lainsäädäntöä on tarkoi-
tus uudistaa siten, ettei tukihakemuksista 
pyydettäisi erikseen kunnan maaseutuelin-
keinoviranomaisen lausuntoa. Tämä olisi jat-
kossakin mahdollista, jos hakemuksen arvi-
ointi tätä edellyttää. Kysymys ei kuitenkaan 
ole erityisesti kunnan maaseutuelinkeinovi-
ranomaiselle säädetystä lausunnonantajan 
tehtävästä, vaan lausuntoa voitaisiin yhtä lail-
la pyytää muulta viranomaiselta. Asiaa kos-
keva esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle 
kuluvalla syysistuntokaudella. Samassa yh-
teydessä on tarkoitus antaa porotaloutta koh-
danneiden vahinkojen korvaamista koskeva 
lakiehdotus. Kunnan maaseutuelinkeinovi-
ranomaisen vastaisi vahinkojen arvioinnista. 
Mainitun lakiehdotuksen voimaantulon jäl-
keen käsillä olevaa lakiehdotusta sovellettai-
siin 1 momentin 3 kohdan perusteella myös 
näihin tehtäviin. 

Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan otetta-
vaksi kunnan maaseutuelinkeinoviranomai-



 HE 232/2009 vp  
  

 

26 

sen määritelmä. Sen mukaan kunnan maaseu-
tuelinkeinoviranomaisella tarkoitettaisiin 
kunnan tai kunta-yhtymän toimielintä tai vi-
ranhaltijaa, joka hoitaa maaseutuhallinnon 
tehtäviä yhden tai useamman kunnan alueel-
la. Nykyisin määritelmä sisältyy tukitehtävä-
lain 2 §:n 2 momenttiin, jonka mukaan maa-
seutuelinkeinoviranomaisella tarkoitetaan 
kumottavaksi ehdotetussa kuntahallintolaissa 
tarkoitettua viranhaltijaa, toimielintä tai luot-
tamushenkilöä. Määritelmää on tarpeen uu-
distaa lakiehdotukseen sisältyvistä muutok-
sista johtuen. 

Pykälän 3 momentin mukaan kunnan maa-
seutuelinkeinoviranomaiselle kolttalaissa 
säädettyjä tehtäviä hoidettaessa, sovellettai-
siin ainoastaan lakiehdotuksen 2, 11 ja 
12 §:ää. Näin on perusteltua menetellä sen 
johdosta, että kolttalain mukaiset tehtävät 
muodostavat erityisen muista maaseutuhal-
linnon tehtävistä poikkeavan kokonaisuuden, 
joita hoidetaan koltta-alueella, ja joihin yh-
teistoimintavelvoitetta ei ole tarkoituksen-
mukaista soveltaa. 

Lakia ei sovellettaisi Ahvenanmaan maa-
kunnassa. Ahvenanmaan itsehallintolain 
(1144/1991) 18 §:n 4 kohdan mukaan kunta-
jakoa, kuntien hallintoa ja niiden viranhalti-
joita koskevat asiat kuuluvat maakunnan 
lainsäädäntövaltaan.  

2 §. Kunnan järjestämisvastuu. Pykälän 
mukaan kunta vastaisi alueellaan maaseutu-
hallinnon järjestämisestä siten, että maaseu-
tuhallinnon tehtävät tulevat hoidetuksi Eu-
roopan yhteisön ja kansallisen lainsäädännön 
kannalta asianmukaisella tavalla. Vastaava 
säännös sisältyy kuntahallintolain 2 §:n 
1 momenttiin. Säännöksen tavoitteena on 
määritellä kunnan järjestämisvastuu maaseu-
tuhallinnon tehtävien osalta.  

Järjestämisvastuun käsite on keskeinen 
kuntien yhteistoiminnan kohteen ja laajuuden 
kannalta. Järjestämisvastuuseen liittyy oi-
keudellisen vastuun ohella muun muassa ta-
loudellinen vastuu tehtävien hoidon rahoituk-
sesta. Tästä on erotettava tehtävien hoidon 
siirtäminen toisen kunnan viranhaltijan teh-
täväksi tai kuntien yhteisen viranhaltijan teh-
täväksi. Lakiehdotuksen 6 §:n mukaan järjes-
tämisvastuu siirtyisi yhteistoiminta-alueella 
tehtäviä hoitavalle kunnalle tai kuntayhty-
mälle. Kunnat voisivat sopia keskenään kun-

nasta tai kuntayhtymästä, jolle vastuu siirtyy. 
Järjestämisvastuu siirtyy kokonaisuudessaan, 
ei pelkästään tehtävien hoidon suorittaminen. 
Taloudellinen vastuu jäisi kuitenkin yhteis-
toimintaan osallistuville kunnille, ja ne voisi-
vat keskinäisessä sopimuksessaan määritellä, 
miten ne jakavat tehtävien hoidon rahoituk-
sen. 

3 §. Maksajavirastosopimus. Maaseutuvi-
raston on yhteisön maksajavirastoasetuksen 
mukaan laadittava maksajavirastotehtäviä 
hoitavan tahon kanssa erityinen sopimus. So-
pimus on paitsi yhteisön lainsäädännön aset-
tama vaatimus tehtävien hoidolle myös uusi 
informaatio-ohjauksen väline. Sopimuksen 
on oltava sisällöltään sellainen, että tehtävien 
hoitoa koskevat, Euroopan yhteisön lainsää-
dännön asettamat vaatimukset voidaan täyt-
tää. Pykälään ehdotetaan otettavaksi maksa-
javirastosopimuksen laatimista koskeva 
säännös. 

4 §. Maaseutuhallinnon järjestäminen. Py-
kälän 1 momentin mukaan kunnan tulisi 
muodostaa maaseutuhallinnon tehtävien hoi-
tamiseksi toiminnallinen kokonaisuus, jonka 
alueella toimii vähintään 800 maatalouden 
tukihakemuksen tehnyttä luonnollista henki-
löä tai yhteisöä. Vähintään 800 maatalous-
yrittäjän vaatimus seuraa tavoitteesta rajoit-
taa tehtäviä hoitavien yksiköiden määrää val-
takunnallisesti enintään 80 yksikköön. Taus-
talla on tarve saavuttaa tehtävien asianmu-
kaiseksi hoitamiseksi tarkoituksenmukainen 
yksikkökoko sekä sellainen määrä yksiköitä, 
että yhteisön lainsäädännön edellyttämät 
maksajavirastosopimukset kyetään laatimaan 
tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa ja 
tehtävien hoidon ohjausta tehostamaan. Yk-
siköllä tarkoitetaan yhden tai useamman 
kunnan alueella tehtäviä hoitavaa kunnan 
toimielintä tai muuta yhteisen johdon alai-
suudessa toimivaa viranhaltijoiden joukkoa 
taikka kuntayhtymän toimielintä tai viranhal-
tijoiden joukkoa. Jos vaatimusta sovellettai-
siin koko valtakunnan alueella, olisi tehtäviä 
hoitavia yksiköitä eräiden arvioiden mukaan 
noin 60. Määrää lisää kuitenkin yhteistoimin-
tavelvoitteesta sallittavat poikkeukset, joista 
säädettäisiin lakiehdotuksen 5 §:ssä. 

Maatalousyrittäjien lukumäärää koskevaa 
vaatimusta tarkasteltaisiin muodostettaessa 
lakiehdotuksen mukaisia yhteistoiminta-
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alueita vuosina 2010—2013. Lakiehdotuk-
seen sisältyy siirtymäsäännös, jonka mukaan 
tällöin perusteena käytettäisiin vuonna 2009 
tukihakemuksen tehneiden maatalousyrittäji-
en lukumäärää. Jos yhteistoiminta tuon ajan-
jakson jälkeen päättyy, perusteena käytettäi-
siin lakiehdotuksen 8 §:n 2 momentin mu-
kaan yhteistoiminnan päättymistä edeltäneen 
kalenterivuoden aikana ollutta maatalousyrit-
täjien määrää.  

Maaseutuhallinto tulisi 2 momentin mu-
kaan järjestää kunnan alueella siten, että teh-
täviä hoitaa yhteisen johdon alaisuudessa vä-
hintään 5 viranhaltijaa tai toimihenkilöä. 
Näistä viidestä toimijasta yhden tulee pää-
toimisesti johtaa tehtäviä hoitavaa yksikköä. 
Säännöksen tavoitteena on taata yhteisön 
lainsäädännöstä seuraavien tehtävien eriyt-
tämistä ja sijaisjärjestelyjä koskevien vaati-
musten täyttyminen. Tarkoituksena on, että 
maksajavirastosopimuksen osapuolena ole-
vassa kunnassa tai kuntayhtymässä on varat-
tuna tehtävien hoitamiseksi riittävä määrä re-
sursseja, jotta edellä tarkoitetut vaatimukset 
täytetään. Tehtävien hoidon organisoinnin 
kannalta on myös pidetty välttämättömänä, 
että maaseutuhallinnon tehtävien hoitoa joh-
detaan päätoimisesti, jolloin vastuussa olevan 
tahon organisaatiosta löytyy viranhaltija tai 
luottamusmies, joka vastaa tehtävien hoidon 
riittävästä resursoinnista, jokapäiväisestä joh-
tamisesta ja toiminnan kehittämisestä. Mui-
den tehtävien hoitoon osallistuvien viranhal-
tijoiden tai toimistohenkilökunnan ei tarvitsi-
si hoitaa tehtäviä päätoimisesti. Tämä antaa 
tehtävien yhdistämiseen ja resurssien jousta-
vaan käyttöön sen mukaan kuin kunnassa tai 
kuntayhtymässä katsotaan tarpeelliseksi. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin kunnan 
velvollisuudesta liittyä 800 maatalousyrittä-
jän ja viiden henkilön vaatimukset täyttävään 
maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueeseen 
siinä tapauksessa, etteivät edellytykset muu-
ten sen alueella täyty. Muilla hallinnonaloilla 
saatujen kokemusten mukaan yhteistoiminta-
velvoitteen täyttäminen voi muodostua on-
gelmalliseksi siinä tilanteessa, etteivät kun-
nan läheisyydessä sijaitsevat, toiminnallisen 
kokonaisuuden muodostavat kunnat suostu 
perustamaan yhteistoiminta-aluetta tämän 
niin sanotun orpokunnan kanssa. Näin ollen 
säädettäisiin erikseen kunnan velvollisuudes-

ta ryhtyä yhteistoimintaan sellaisen, tarkoi-
tuksenmukaisella etäisyydellä sijaitsevan 
kunnan kanssa, jolla ei ole mahdollisuutta 
liittyä toiseen yhteistoiminta-alueeseen, jos 
toiminnallisen kokonaisuuden muodostami-
nen viimeksi mainitun kunnan alueella tätä 
edellyttää. Viime kädessä yhteistoimintavel-
voite voitaisiin toteuttaa lakiehdotuksen 
10 §:n mukaan valtioneuvoston päätöksellä.    

5 §. Toiminnallisen kokonaisuuden muo-
dostamiseksi tehtävät poikkeukset. Pykälässä 
säädettäisiin toiminnallisen kokonaisuuden 
muodostamiseksi tehtävistä poikkeuksista. 
Sen 1 momentin mukaan kunta voisi poiketa 
maatalousyrittäjien ja tehtäviä hoitavien hen-
kilöiden lukumäärää koskevista edellytyksis-
tä, jos toiminnallista kokonaisuutta ei voida 
saavuttaa alueen saaristoisuuden tai Lapin ja 
Kainuun maakunnan alueella pitkien etäi-
syyksien vuoksi. Edellytyksistä voitaisiin 
poiketa myös siinä tapauksessa, että kielellis-
ten oikeuksien turvaaminen tätä edellyttää. 
Perusteiden arviointiin liittyy harkintaa siten, 
että tapauskohtaisesti on katsottava, koskee-
ko kuntaa jokin edellä mainituista olosuhteis-
ta. Jos jokin olosuhde on olemassa, valtio-
neuvosto ei tee yhteistoimintaan velvoitta-
mista koskevaa päätöstä. 

Pitkien etäisyyksien kuntia koskevan poik-
keusmahdollisuuden osalta säännös poikkeaa 
vastaavista muilla toimialoilla sovellettavista 
edellytyksistä. Pitkien etäisyyksien kunnat on 
kunta- ja palvelurakenneuudistuksen yhtey-
dessä määritelty erikseen. Ehdotetun sään-
nöksen mukaan pitkien etäisyyksien perus-
teella poikkeuksen voisivat saada vain Lapin 
ja Kainuun alueella sijaitsevat kunnat. Perus-
teena on maaseutuhallinnon tehtävien erityis-
luonne. Kysymys ei ole kunta- ja palvelura-
kenneuudistuksen piiriin kuuluvista peruster-
veydenhuollon tai sosiaalitoimen palveluista, 
vaan pääosin elinkeinotoiminnan tukeen liit-
tyvistä palveluista, joissa paikalla tapahtuvan 
asioinnin tarve on kausiluontoista, eikä tarve 
paikan päällä tapahtuvaan esiinny samalla 
tavalla pakottavan kuin terveydenhuoltoon, 
sairaanhoitoon tai koulutukseen liittyvissä 
palveluissa. Maaseutuvaltaisilla alueilla tilo-
jen lukumäärää koskevan vaatimuksen täyt-
täminen voi myös olla suhteessa helpompaa 
kuin peruspalveluiden asukaspohjaa koskevi-
en vaatimusten täyttäminen. Toinen peruste 
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on lakiehdotukseen sisältyvä mahdollisuus 
harkinnanvaraiseen poikkeukseen maatalo-
usyrittäjien lukumäärän osalta.         

Pykälän 2 momentti koskee harkinnanva-
raista poikkeusta maatalousyrittäjien luku-
määrää koskevasta vaatimuksesta. Sen mu-
kaan vaatimusta ei sovellettaisi, jos kunnan 
alueelle tai yhteistoiminta-alueelle, jolla toi-
mii vähemmän kuin 800 maatalousyrittäjää, 
muodostuu maaseutuhallinnon tehtävien hoi-
tamisen kannalta toiminnallinen kokonaisuus 
ottaen huomioon vakiintuneet asiointisuunnat 
tai palvelukokonaisuudet taikka erityiset 
maantieteelliset syyt. Valtioneuvostolla on 
tällöin mahdollisuus tarkoituksenmukaisuus-
syistä jättää tekemättä yhteistoimintaan vel-
voittamista koskeva päätös tai myöntää yh-
teistoiminta-alueelle poikkeus niissä tilan-
teissa, joissa 800 maatalousyrittäjän vaati-
muksen soveltaminen johtaa epätarkoituk-
senmukaiseen lopputulokseen, kun toimin-
nallinen kokonaisuus voidaan luontevasti 
muodostaa pienemmän asiakaspohjan omaa-
valla alueella.  

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin miltä 
osin kunta voi poiketa henkilömäärää koske-
vasta vaatimuksesta. Edes 1 momentissa tar-
koitetuissa tilanteissa vaatimuksesta ei voisi 
poiketa rajoituksetta, vaan tehtävien hoidon 
riittävä resursointi ja eriyttäminen tulisi jär-
jestää siten, että poikkeuksen piiriin tulevan 
kunnan tai yhteistoiminta-alueen alueella teh-
täviä hoitaa yhteisen johdon alaisuudessa vä-
hintään 3 viranhaltijaa tai toimihenkilöä, jois-
ta yhden tulee päätoimisesti johtaa tehtäviä 
hoitavaa yksikköä, sekä tehtävien hoitami-
seen osallistuu vähintään 5 viranhaltijaa tai 
toimihenkilöä.  

6 §. Yhteistoiminta-alueen hallinto. Pykä-
lässä säädettäisiin yhteistoiminta-alueen hal-
linnosta. Yhteistoiminta-alueen muodostami-
seksi kuntien tulisi kuntalain 76 §:n 2 mo-
mentin mukaisesti sopia, että niistä yksi tai 
kuntien perustama kunta-yhtymä vastaa maa-
seutuhallinnon järjestämisestä yhteistoimin-
ta-alueella. Järjestämisvastuulla tarkoitetaan 
koko maaseutuhallinnon tehtävien hoidon 
organisointivastuuta sekä siihen liittyvää vas-
tuuta tehtävien asianmukaisesta hoitamisesta. 
Kunnat voisivat sopia yhteistoiminnasta si-
ten, että niistä yksi tai kuntien perustama 
kuntayhtymä ottaa vastatakseen maaseutu-

hallinnon järjestämisestä. Kunta- ja palvelu-
rakenneuudistukseen piiriin kuuluvista yh-
teistoimintajärjestelyistä poiketen kunnilla ei 
olisi velvoitetta perustaa tehtävien hoitoa 
varten yhteistoiminta-alueelle kuntalain 
77 §:ssä tarkoitettua yhteistä toimielintä. Sen 
sijaan tämä mahdollisuus olisi kuntien käy-
tettävissä. 

7 §. Ennakkotieto. Pykälässä säädettäisiin 
poikkeusperusteiden soveltamista koskevasta 
ennakkotiedosta. sen 1 momentin mukaan 
ennakkotieto voidaan antaa hakemuksesta ja 
sen sisältönä on kannanotto siihen, voidaan-
ko kunnan alueella tai suunnitellulla yhteis-
toiminta-alueella soveltaa 5 §:n 1 momentis-
sa säädettyä poikkeusperustetta tai harkin-
nanvaraista mainitun säännöksen 2 momen-
tissa säädettyä poikkeusperustetta. Hakemus 
olisi tehtävä Maaseutuvirastolle viimeistään 
kuusi kuukautta ennen kuin 8 §:ssä tarkoitet-
tu ilmoitus on annettava. Määräajan tarkoi-
tuksena on taata riittävä käsittelyaika ja mah-
dollisuus ennakkotiedon antamiseen hyvissä 
ajoin ennen ilmoitukselle säädetyn määräajan 
päättymistä. Vuosina 2010—2013 ilmoitus 
olisi lakiehdotuksen 17 §:n mukaan annetta-
va viimeistään 1 päivänä helmikuuta 2011. 
Näin ollen ennakkotietoa olisi haettava vii-
meistään 31 päivänä heinäkuuta 2010. Maa-
seutuviraston olisi viipymättä toimitettava 
hakemus yhdessä lausuntonsa kanssa maa- ja 
metsätalousministeriölle. 

Pykälän 2 momentin mukaan ennakkotie-
don antaisi maa- ja metsätalousministeriö 
kuultuaan asianomaista elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskusta sekä Maaseutuvirastoa. 

Pykälän 3 momentin mukaan ennakkotieto 
sitoisi valtiota, jos kunta on esittänyt ennak-
kotiedon antamiseksi oikeat ja riittävät tiedot, 
ennakkotiedon antamiseen vaikuttavat olo-
suhteet eivät ole olennaisesti muuttuneet ja 
8 §:ssä tarkoitettu ilmoitus tehdään säädetys-
sä määräajassa ja ennakkotiedon mukaisena. 

8 §. Kunnan ilmoitusvelvollisuus. Kunnilla 
olisi pykälän mukaan velvollisuus ilmoittaa 
päätöksestään muodostaa 4 ja 6 §:n mukaiset 
vaatimukset täyttävä yhteistoiminta-alue 
taikka perusteista, joilla velvollisuutta yhteis-
toimintaan ei ole tai joilla yhteistoiminta-
alueella voidaan soveltaa poikkeusta. Yhteis-
toiminta-alueen muodostaminen edellyttää 
kuntien sopimusta. Sopimuksen tehdäkseen 
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on kuntien saatettava asia asianmukaisten 
kuntalain mukaisten menettelyjen kautta 
kunnanvaltuuston päätettäväksi. Tästä pää-
töksestä on ilmoitettava Maaseutuvirastolle.  
Maaseutuvirasto toimittaa ilmoituksen lau-
sunnollaan varustettuna maa- ja metsäta-
lousministeriölle. Yhteistoimintaan osallistu-
vien kuntien puolesta ilmoituksen voisi antaa 
se kunta tai kuntayhtymä, jolle maaseutuhal-
linnon järjestämisvastuu sopimuksella siir-
tyy. Jos kysymys on yhteistoimintaan ryhty-
mistä koskevasta päätöksestä tai siitä, että 
kunta katsoo täyttävänsä toiminnallisen ko-
konaisuuden muodostamiseksi asetetut vaa-
timukset, ilmoitukseen on liitettävä selvitys 
maatalousyrittäjien ja henkilöstön lukumää-
rää koskevien vaatimusten täyttämisestä. Jos 
kunta tai yhteistoiminta-alueen kunnat yh-
dessä eivät täytä vaatimuksia, niiden on esi-
tettävä selvitys perusteista, joilla jotakin la-
kiehdotuksen 5 §:ssä säädettyä poikkeusta 
voidaan soveltaa.   

9 §. Yhteistoiminnan päättyminen. Pykälän 
mukaan yhteistoimintaa koskevan sopimuk-
sen voimassaolon päättyessä on kunnan teh-
tävä 8 §:ssä tarkoitettu ilmoitus Maaseutuvi-
rastolle toiminnallisen kokonaisuuden muo-
dostamisesta sen alueella, päätöksestä muo-
dostaa uusi yhteistoiminta-alue tai perusteis-
ta, joilla velvollisuutta yhteistoimintaan ei 
ole. Ilmoitukseen olisi liitettävä 8 §:ssä tar-
koitettu selvitys. Säännös tulisi sovelletta-
vaksi erityisesti silloin, jos kunta eroaa yh-
teistoiminta-alueesta tai yhteistoiminta muu-
toin lakkaa. Ilmoituksen käsittelyyn sovellet-
taisiin 8 §:ssä säädettyä menettelyä. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin maata-
lousyrittäjien lukumäärää koskevan vaati-
muksen soveltamisesta siinä tapauksessa, että 
yhteistoiminta päättyy. Tällöin toiminnallista 
kokonaisuutta ja sen muodostamiseksi tehtä-
viä poikkeuksia tutkittaessa laskentaperus-
teena käytettäisiin yhteistoiminnan päätty-
mistä edeltäneenä kalenterivuonna alueella 
olleiden maatalousyrittäjien lukumäärää. 

10 §. Valtioneuvoston päätöksenteko-
oikeus. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin 
valtioneuvoston mahdollisuudesta päättää 
kunnan liittymisestä yhteistoiminta-aluee-
seen. Jos kunta ei ole ilmoittanut liittymisestä 
yhteistoiminta-alueeseen tai esittänyt perus-
teita, joilla velvollisuutta yhteistoimintaan ei 

ole tai joilla yhteistoiminta-alueelle voidaan 
myöntää poikkeus, valtioneuvosto voisi päät-
tää kunnan kuulumisesta yhteistoiminta-alu-
eeseen. Lisäksi valtioneuvosto voisi päättää 
yhteistoiminta-alueen hallinnosta, virkojen ja 
tehtävien järjestämisen perusteista sekä muis-
ta yhteistoiminnan järjestämiseksi välttämät-
tömistä seikoista, joista kunnat eivät ole so-
pineet. Säännöstä sovellettaisiin sekä yhteis-
toiminta-alueita ensi kerran muodostettaessa 
että myöhemmin kunnan erotessa yhteistoi-
minta-alueesta tai yhteistoimintaa koskevan 
sopimuksen voimassa olon päättyessä. Val-
tioneuvoston päätös olisi voimassa, kunnes 
asianomaiset kunnat toisin sopivat. 

Valtioneuvosto harkitsisi sille esitetyn sel-
vityksen pohjalta lakiehdotuksen 5 §:ään si-
sältyvien poikkeusperusteiden soveltamista. 
Jos kunta ei ole kyennyt muodostamaan vaa-
timukset täyttävää, toiminnallista kokonai-
suutta alueelleen ja mikään lakiehdotuksen 
5 §:ssä säädetyistä poikkeusperusteista ei 
täyty, valtioneuvosto voisi myös päättää 
kunnan liittymisestä yhteistoiminta-aluee-
seen. Säännöstä sovellettaisiin myös niin sa-
notun orpokunnan tapauksessa, jolloin yksi 
tai useampi kunta velvoitettaisiin ryhtymään 
yhteistoimintaan orpokunnan kanssa. Kysy-
mys on hallintopakkopäätöksestä, jota olisi 
noudatettava muutoksenhausta huolimatta. 
Muutoksenhakumahdollisuudesta säädettäi-
siin lakiehdotuksen 13 §:ssä. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin kuule-
mismenettelystä. Sen mukaan valtioneuvos-
ton olisi ennen kunnan velvoittamista yhteis-
toimintaan kuultava asianomaisia kuntia ja 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksia 
sekä Maaseutuvirastoa. Ilmoitukset toimite-
taan 8 §:n mukaan Maaseutuvirastolle, joka 
toimittaa ne lausunnollaan varustettuna maa- 
ja metsätalousministeriölle. Käytännössä 
kuulemismenettelyn toteutuksesta vastaa si-
ten asian esittelevä ministeriö eli maa- ja 
metsätalousministeriö. Jos kunta on pyytänyt 
ennakkotietoa ja saanut kieltävän vastauksen, 
voidaan käytännössä lähteä siitä, että olosuh-
teet ja niiden arviointi on kaikkien osapuol-
ten tiedossa. Tällöinkin halutaan varata kun-
nalle mahdollisuus sopimiseen sekä sen sel-
vittämiseen, mitä seikkoja valtioneuvoston 
päätöksen tulee käsillä olevassa tapauksessa 
sisältää. 
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Menettely alkaisi kirjallisella kuulemisella, 
minkä jälkeen osapuolet kutsuttaisiin neuvot-
teluihin. Neuvotteluiden tavoitteina on arvi-
oida lakiehdotuksen 5 §:ssä säädettyjen 
poikkeusperusteiden soveltamista kuntaan tai 
yhteistoiminta-alueen kuntiin sekä etsiä vaih-
toehtoja vaatimukset täyttävän toiminnallisen 
kokonaisuuden muodostamiseksi. Jos neu-
vottelut johtavat sopimukseen, esitystä asian 
saattamisesta valtioneuvoston päätettäväksi 
ei tehtäisi. Jos sopimusta ei synny, valtioneu-
vostolle esitetään kuulemisen tuloksena eri 
tahojen näkemykset lakiehdotuksen 5 §:ssä 
säädettyjen poikkeusperusteiden soveltumi-
sesta tapaukseen sekä asiaa koskeva päätös-
ehdotus. 

11 §. Tehtävien hoidon ohjaus ja valvonta. 
Pykälä koskee tehtävien hoidon ohjausta ja 
valvontaa. Säännös vastaa pääpiirteissään 
kuntahallintolain 5 §:n 1 momentin säännös-
tä. Eräitä täsmennyksiä viranomaisten ohja-
usvaltaan ehdotetaan kuitenkin tehtäväksi. 
Pykälän 1 momentin mukaan maa- ja metsä-
talousministeriö vastaisi maaseutuhallinnon 
tehtävien hoidon yleisestä kehittämisestä se-
kä kuntiin kohdistuvan ohjauksen yhteenso-
vittamisesta. Ministeriö ei ohjaisi yksittäisiä 
kuntia niiden hoitaessa maaseutuhallinnon 
tehtäviä. Sen sijaan ministeriö vastaisi tehtä-
vien hoidon yleisestä eli lähinnä tehtävien 
organisoinnin toimivuuden seuraamisesta ja 
kehittämisestä. Ministeriö vastaisi myös vii-
me kädessä 2 momentissa mainittujen viran-
omaisten kuntiin kohdistaman ohjauksen yh-
teensovittamisesta.   

Pykälän 2 momentin mukaan ohjaus ja val-
vonta maaseutuhallinnon tehtäviä hoidettaes-
sa kuuluisivat edelleen Elintarviketurvalli-
suusvirastolle, Maaseutuvirastolle sekä elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille, 
kullekin toimialansa osalta. Maaseutuvirasto 
antaa osaltaan erityisesti viljelijätukiin liitty-
vää yleistä ohjausta. Toimijoiden määrän vä-
hentyessä tämä tarkoittaisi myös suoraan tu-
kihallinnon viranomaisille suunnattua koulu-
tusta ja ohjeistusta. Elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukset puolestaan vastaisivat 
kuntien neuvonnasta ja muusta yksityiskoh-
taisemmasta, kuten kuntatarkastuksiin liitty-
västä ohjauksesta alueellaan. Ohjauksella ei 
tässä yhteydessä tarkoiteta valtion hallinnon 
sisäistä hallinnollista ohjausta, johon sisältyy 

strateginen ohjaus yleisen ohjauksen ja tu-
losohjaus hallinnollisen ohjauksen välineenä. 
Sen sijaan ohjauksella tarkoitetaan tässä yh-
teydessä kuntiin tiedotuksen, neuvonnan ja 
koulutuksen muodossa kohdistettavaa infor-
maatio-ohjausta.     

Pykälän 3 momentin mukaan Maaseutuvi-
rasto sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskukset voisivat tarkastaa kunnan ja kun-
tayhtymän toimintaa maaseutuhallinnon or-
ganisoimisessa sekä tehtäviä hoitavan yksi-
kön. Käytännössä elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukset suorittaisivat jatkossakin 
kuntatarkastukset. Vastaava tarkastusoikeus 
tulee kuitenkin olla Maaseutuvirastolla mak-
sajavirastona. Kunnan ja kuntayhtymän olisi 
salassapitosäännösten estämättä esitettävä 
kaikki tarkastuksen toimittamiseksi välttä-
mättömät tiedot ja asiakirjat.  

12 §. Virka-apu ja tiedonantovelvollisuus. 
Pykälän 1 momentin mukaan kunta ja kun-
tayhtymä on velvollinen antamaan maa- ja 
metsätalousministeriölle, Maaseutuvirastolle, 
Elintarviketurvallisuusvirastolle, maa- ja 
metsätalousministeriön tietopalvelukeskuk-
selle, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kukselle sekä muille valtion viranomaisille 
virka-apua maaseutuhallinnon tehtäviin liit-
tyvissä asioissa. Kysymys on esimerkiksi 
virka-avusta katselmuksen tai valvonnan suo-
rittamisessa, kun asian ratkaiseminen sinänsä 
kuuluu edellä tarkoitetulle viranomaiselle ja 
oikeus käyttää apua katselmuksen suorittami-
sessa tai valvonnassa perustuu maaseutuhal-
linnon tehtäviä koskevaan lainsäädäntöön. 
Vastaava säännös sisältyy kuntahallintolain 
1 §:n 2 momenttiin. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin kunnan 
ja kuntayhtymän velvollisuudesta antaa sa-
lassapitosäännösten estämättä 1 momentissa 
mainituille viranomaisille sellaisia tietoja ja 
selvityksiä, jotka ovat tarpeen viranomaisille 
säädettyjen tehtävien hoitamiseksi. Kysymys 
on muun muassa kunnan maaseutuviran-
omaisille säädettyihin valvontatehtäviin liit-
tyvästä raportoinnista ja erikseen pyydetyistä 
selvityksistä. Myös tältä osin kysymys on 
asiallisesti voimassa olevan kuntahallintolain 
1 §:n 2 momentissa säädettyä lausunnonan-
tovelvollisuutta vastaavasta velvollisuudesta. 
Koska kysymys ei ole varsinaisesta virka-
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avusta, tiedonantovelvollisuus sisällytettäi-
siin eri säännökseen.  

13 §. Muutoksenhaku. Pykälän 1 momentin 
mukaan maa- ja metsätalousministeriön en-
nakkotietoa koskevaan päätökseen ei saisi 
hakea muutosta valittamalla. Ennakkotieto 
on valtioneuvoston päätöksenteon valmiste-
lua. Niissä tapauksissa, joissa kunnalle kuu-
luviin oikeuksiin puututaan valtioneuvoston 
käyttäessä päätöksenteko-oikeuttaan, on 
kunnalla mahdollisuus hakea muutosta valit-
tamalla pykälän 2 momentissa säädetyllä ta-
valla.  

Valtioneuvoston päätökseen, joka koskee 
kunnan velvoittamista yhteistoimintaan, saisi 
hakea muutosta valittamalla siten kuin hallin-
tolainkäyttölaissa (585/1996) säädetään.  

Valtioneuvoston päätöstä olisi 2 momentin 
mukaan noudatettava muutoksenhausta huo-
limatta, jollei muutoksenhakuviranomainen 
toisin määrää. Kyseessä olisi siten hallinto-
pakkopäätös, joka edellyttää välitöntä täytän-
töönpanoa. Valituksen täytäntöönpanoa lyk-
käävä vaikutus aiheuttaisi epävarmuutta niin 
tuen saajien kuin maaseutuhallinnon tehtä-
vissä toimivien henkilöiden kannalta. Yhteis-
toiminta-alueiden tulisi aloittaa toimintansa 
mahdollisimman yhtäaikaisesti ja varmasti. 
Lisäksi yhteistoimintaan velvoittamisen taus-
talla on tarve muokata maaseutuhallintoa sel-
laiseksi, että yhteisön lainsäädännössä sääde-
tyt edellytykset voidaan täyttää. Tarkoitukse-
na on, että viimeistään vuoden 2013 alusta 
lukien kunnan maaseutuelinkeinoviranomais-
tehtäviä hoitavien yksiköiden koko mahdol-
listaa viiden henkilön osallistumisen tukien 
hallinnointiin eli tehtävien eriyttämisen ja 
yksiköiden määrä on sellainen, että maksaja-
virastosopimuksen kyetään tekemään jokai-
sen tehtäviä hoitavan yksikön kanssa viivy-
tyksettä. Jos valitus lykkäisi päätöksen täy-
täntöönpanon, viivästyisi maksajavirastoso-
pimuksen tekeminen tai maksajavirastosopi-
muksen valmistelu ja neuvottelut jouduttai-
siin pahimmassa tapauksessa käymään uudel-
leen valitusprosessin päätyttyä valittajan va-
hingoksi. 

14 §. Henkilöstön asema. Pykälässä säädet-
täisiin henkilöstön asemasta lakiehdotuksen 
mukaisia järjestelyjä toteutettaessa. Säännös 
vastaa ympäristöterveydenhuollon yhteistoi-
minta-alueesta annetun lain (410/2009) sään-

telyä. Sen 1 momentin mukaan yhteistoimin-
ta-aluetta koskevat järjestelyt toteutetaan yh-
teistoiminnassa kuntien henkilöstön edustaji-
en kanssa siten kuin työnantajan ja henkilös-
tön välisestä yhteistoiminnasta annetussa 
laissa (449/2007) säädetään. 

Pykälän 2 momentin mukaan järjestelyt 
ovat työsopimuslaissa (55/2001) ja kunnalli-
sesta viranhaltijasta annetussa laissa 
(304/2003) tarkoitettuja liikkeenluovutuksia. 

15 §. Voimaantulo. Laki on tarkoitettu tu-
lemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010. 
Lailla kumottaisiin kuntahallintolaki siihen 
myöhemmin tehtyine muutoksineen. Siirty-
mäjärjestelyistä säädettäisiin erikseen lakieh-
dotuksen 16 ja 17 §:ssä. 

16 §. Siirtymäsäännökset. Pykälän 1 mo-
mentin tarkoituksena on säätää maatalous-
yrittäjien lukumäärää koskevan vaatimuksen 
soveltamisesta vuosina 2010—2013. Sen 
mukaan kunnan alueella tai yhteistoiminta-
alueella toimivien maatalousyrittäjien luku-
määrä määräytyisi vuonna 2009 tukihake-
muksen tehneiden maatalousyrittäjien luku-
määrän perusteella. Näin ollen vuosina 
2010—2013 lakiehdotukseen sisältyvien siir-
tymäjärjestelyjen aikana kunnan velvollisuut-
ta yhteistoimintaan tarkastellaan saman ajan-
kohdan tilanteen mukaan. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin niistä 
järjestelyistä, joita tehdään vuosina 2010—
2013 sovellettaessa lakiehdotuksen säännök-
siä ensimmäisen kerran. Kuntien olisi mah-
dollista toteuttaa lakiehdotuksen mukaiset 
järjestelyt myös nopeammassa aikataulussa. 
Säännökseen sisältyvät määräajat asettavat 
rajat, joiden puitteissa järjestelyt voidaan 
ajoittaa.  

Pykälän 2 momentin mukaan kunnan olisi 
tehtävä päätös yhteistoiminta-alueeseen liit-
tymisestä viimeistään 1 päivänä tammikuuta 
2011. Lakiehdotuksen 8 §:ssä tarkoitettu il-
moitus olisi toimitettava Maaseutuvirastolle 
viimeistään 1 päivänä helmikuuta 2011. Jos 
kunta ei toimita selvitystä, noudatettaisiin 
10 §:ssä säädettyä menettelyä. Käytännössä 
kuulemismenettely ja valmistelut valtioneu-
voston päätöksentekoa varten aloitettaisiin 
välittömästi 1 päivän helmikuuta 2011 jäl-
keen. Kunnan ja kuntayhtymän, jolle maa-
seutuhallinnon järjestämisvastuu sopimuksel-
la siirtyy, olisi toimitettava selvitys sopimuk-
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sen tekemisestä Maaseutuvirastolle viimeis-
tään 1 päivänä tammikuuta 2012.  

Yhteistoiminta-alueen olisi aloitettava toi-
mintansa viimeistään 1 päivänä tammikuuta 
2013. Pykälän 3 momentin säännös merkit-
see sitä, että kunnilla olisi lain voimaan tulon 
jälkeen kaikkiaan kolme vuotta aikaa järjes-
telyiden toteuttamiseen. Ympäristötervey-
denhuollon yhteistoiminta-alueesta annetun 
lain mukaisen yhteistoiminta-alueen on aloi-
tettava toimintansa samassa aikataulussa. 

 
1.2 Laki maaseutuelinkeinojen tukiteh-

täviä hoidettaessa noudatettavasta 
menettelystä  

1 §. Soveltamisala. Pykälään ehdotetaan 
tehtäväksi tekninen täsmennys. Tilatukijär-
jestelmään sisältyviä tukia ja niiden perus-
teena olevia tukioikeuksia hallinnoidaan tila-
tukilain, täytäntöönpanolain ja tukitehtävä-
lain nojalla. Tukioikeuteen kohdistuvat toi-
met ovat asiallisesti osa tukiprosessia, mutta 
teknisesti ne edellyttävät tukipäätöksen te-
kemisestä erillisiä hallinnollisia toimenpitei-
tä. Voimassa olevassa soveltamisalasäännök-
sessä mainitaan ainoastaan varsinaiset väli-
töntä julkisten varojen siirtoa merkitsevät 
etuudet kuten avustus ja tuki, joista tilatuki-
järjestelmään sisältyvien tukien myöntämisen 
edellytyksenä on vahvistettu tukioikeus. Lain 
soveltamisalaa ehdotetaan täsmennettäväksi 
siten, että säännöksessä mainittaisiin Euroo-
pan unionin varoista maksettavien tukien 
ohella erikseen tukioikeudet.           

2 §. Viranomaiset. Pykälän 2 momentista 
poistettaisiin kunnan maaseutuelinkeinovi-
ranomaisen määritelmä, joka ehdotetaan si-
sällytettäväksi uuteen kuntien maaseutuhal-
linnon järjestämistä koskevaan lakiin. Pykä-
län 1 momentissa työvoima- ja elinkeinokes-
kus muutettaisiin elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskukseksi ja uudessa 2 momentissa 
lääninhallitus muutettaisiin Ahvenanmaan 
valtionvirastoksi. 

 10 §. Muutoksenhaku. Pykälän 1 momen-
tissa työvoima- ja elinkeinokeskus muutettai-
siin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
seksi. Lisäksi tehtäisiin maaseutuhallinnon 
järjestämistä kunnissa koskevasta lakiehdo-
tuksesta aiheutuva muutos. Jatkossa maaseu-
tuhallinnon tehtävien hoitaminen voidaan an-

taa kuntayhtymän tehtäväksi. Kuntayhtymän 
jäsenkunnat voivat sijaita useamman kuin 
yhden elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kuksen toimialueella. Tätä tilannetta varten 
on tarpeen määritellä toimivaltainen keskus, 
joka käsittelee kuntayhtymän toimielimen tai 
viranhaltijan päätöksestä tehdyn oikaisuvaa-
timuksen. Toimivaltainen olisi se elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskus, jonka toimialu-
eella kuntayhtymän kotipaikka sijaitsee. 

Lisäksi pykälän 2 momentissa Ahvenan-
maan maakunnan lääninhallitus muutettaisiin 
Ahvenanmaan valtionvirastoksi.  

12 §. Päätöksen maksullisuus. Pykälässä 
työvoima- ja elinkeinokeskus muutettaisiin 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksek-
si. 

 
1.3 Laki hukkakauran torjunnasta  

22 §. Muutoksenhaku. Pykälän 1 ja 2 mo-
mentissa TE-keskus muutettaisiin elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskukseksi ja 2 mo-
mentissa tarkastuskeskus muutettaisiin Elin-
tarviketurvallisuusvirastoksi. Lisäksi tehtäi-
siin maaseutuhallinnon järjestämistä kunnis-
sa koskevasta lakiehdotuksesta aiheutuva 
muutos. Jos kunnan maaseutuelinkeinoviran-
omainen on kuntayhtymän toimielin tai vi-
ranhaltija, päätökseen haettaisiin oikaisua sil-
tä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
selta, jonka toimialueella kuntayhtymän ko-
tipaikka sijaitsee. 

 
2  Voimaantulo 

Lait ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivä-
nä tammikuuta 2010. 

 
3  Suhde perustuslaki in ja  säätä-

misjärjestys  

Perustuslain 121 §:n 1 momentin mukaan 
Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tu-
lee perustua kunnan asukkaiden itsehallin-
toon. Tämä säännös pohjautuu perustuslaki-
valiokunnan vakiintuneeseen käytäntöön, 
jonka mukaan perustuslainvoimaisesti suojat-
tu kunnallinen itsehallinto merkitsee kunta-
laisille kuuluvaa oikeutta päättää kuntansa 
hallinnosta ja taloudesta. Itsehallinto kattaa 
muun muassa kuntien verotusoikeuden ja 
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kuntalaisten oikeuden itse valitsemiinsa hal-
lintoelimiin (HE 1/1998 vp.). 

Perustuslakivaliokunnan käytännön mu-
kaan pakkokuntayhtymistä tai vastaavista 
kuntien yhteistoimintaelimistä on voitu sää-
tää tavallisessa lainsäädäntöjärjestyksessä, 
vaikka perustuslakivaliokunta on katsonut 
kuntien velvoittamisen lailla osallistumaan 
kuntayhtymään rajoittavan tietyssä määrin 
kunnallista itsehallintoa. Kuntien pakollisen 
yhteistoiminnan järjestelyjä arvioidessaan 
valiokunta on kiinnittänyt huomiota esimer-
kiksi yhteistoimintatehtävien ylikunnalliseen 
luonteeseen, hallinnon tarkoituksenmukai-
seen järjestämiseen tehtäviä hoidettaessa se-
kä siihen, ettei noudatettava päätöksenteko-
järjestelmä anna yksittäiselle kunnalle yksi-
puolisen määräämisvallan mahdollistamaa 
asemaa. Merkitystä on annettu myös sille, 
onko järjestely oleellisesti supistanut yhteis-
toimintaan velvollisten kuntien yleistä toimi-
alaa. Perustuslakivaliokunnan käytäntöä on 
selvitetty kunta- ja palvelurakenneuudistusta 
koskevasta hallituksen esityksestä annetussa 
perustuslakivaliokunnan lausunnossa (PeVL 
37/2006 vp.). Lausunnossa on kiinnitetty eri-
tyistä huomiota siihen, että yhteistoiminta-
velvoitteen piiriin ehdotetaan rajattuja tehtä-
väkokonaisuuksia ja että yhteistoiminta-
alueen päätöksentekojärjestelyt jäävät kunta-
lain puitteissa asianomaisten kuntien sovitta-
viksi.    

Perustuslain 122 §:n 2 momentin mukaan 
hallintoa järjestettäessä tulee pyrkiä yhteen-
sopiviin aluejaotuksiin, joissa turvataan suo-
men- ja ruotsinkielisen väestön mahdollisuu-
det saada palveluja omalla kielellään saman-
laisten perusteiden mukaan. Perustuslakiva-
liokunta on tulkintakäytännössään katsonut, 
että kielelliset olosuhteet voivat merkitä sel-
laisia erityisiä syitä, joiden vuoksi voidaan 
poiketa sinänsä yhteensopivista aluejaotuk-
sista (PeVM 10/1998 vp). Yhteistoiminta-
alueiden muodostaminen ei saisi johtaa kun-
tien kielellisen aseman muuttumiseen eikä 
myöskään saisi huonontaa kieliryhmien 
mahdollisuuksia tulla toimeen omalla kielel-
lään.  

Lakiehdotuksen 4 §:n mukaan kunnan tulee 
muodostaa maaseutuhallinnon tehtävien hoi-
tamiseksi sellainen toiminnallinen kokonai-
suus, jonka alueella toimii vähintään 800 

maatalousyrittäjää. Maaseutuhallinto tulee 
järjestää siten, että tehtäviä hoitaa yhteisen 
johdon alaisuudessa vähintään 5 viranhaltijaa 
tai toimihenkilöä, joista yhden tulee päätoi-
misesti johtaa tehtäviä hoitavaa yksikköä. Jos 
edellä tarkoitetut vaatimukset eivät kunnan 
alueella täyty, kunnan tulee liittyä vaatimuk-
set täyttävään maaseutuhallinnon yhteistoi-
minta-alueeseen. Siinä tapauksessa, että jokin 
kunta on jäämässä sen vaikutusmahdolli-
suuksien ulkopuolella olevasta syystä yhteis-
toiminnan ulkopuolelle, on toisella kunnalla 
velvollisuus perustaa yhteistoiminta-alue en-
sin mainitun kunnan kanssa, jos toiminnalli-
sen kokonaisuuden muodostaminen alueella 
tätä edellyttää. Näin ollen edellytykset, joilla 
kunnalle syntyy velvollisuus yhteistoimin-
taan, ovat lakiehdotuksessa täsmällisesti ra-
jattu. Lakiehdotuksen 1 §:ssä säädettäisiin 
yhteistoimintavelvoitteen piiriin kuuluvista 
tehtävistä. Kysymys on rajatuista tehtäväko-
konaisuuksista.  

Lakiehdotuksen 5 §:ssä säädettäisiin toi-
minnallisen kokonaisuuden muodostamiseksi 
tehtävistä poikkeuksista. Sen mukaan kunta 
voi poiketa maatalousyrittäjien ja tehtäviä 
hoitavan henkilöstön lukumäärää koskevista 
vaatimuksista, jos toiminnallista kokonai-
suutta ei voida saavuttaa alueen saaristoisuu-
den tai Lapin ja Kainuun maakunnan alueella 
pitkien etäisyyksien vuoksi taikka kielellisten 
oikeuksien turvaaminen tätä edellyttää. Näis-
säkin tapauksissa tehtävien hoidon olisi ta-
pahduttava yhteisen johdon alaisuudessa vä-
hintään kolmen viranhaltijan tai toimihenki-
lön toimesta. Kuitenkin vähintään viiden 
henkilön olisi osallistuttava tehtävien hoi-
toon. 

Ehdotettu poikkeusmahdollisuus on rajoite-
tumpi kuin vastaavassa, kuntien yhteistoi-
mintavelvoitteita koskevassa sääntelyssä. Pe-
rusteena tähän on yhteisön lainsäädännön 
hallinnolle asettamat vaatimukset sekä tarve 
vähentää tehtäviä hoitavien yksiköiden mää-
rää ja taata yksikön riittävä vähimmäiskoko. 
Lieventävänä tekijänä on otettava huomioon 
maaseutuhallinnon palveluiden asiointitar-
peen satunnaisuus ja kausiluontoisuus sekä 
se, että maaseutuhallinnon asiakkaan asioin-
titarve on harvoin akuuttia, paikalla tapahtu-
vaa asiointia edellyttävää. Kysymys ei ole 
ihmisten tai eläinten terveydenhuollon taikka 
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opetustoimen palveluista. Useimmiten hal-
linnon asiakas voi suunnitella etukäteen asi-
ointinsa ajankohdan ja matkustustavan muun 
asioinnin kannalta sopivaan yhteyteen. Jotta 
vaatimukset eivät muodostuisi liian kaava-
maisiksi ja rikkoisi vakiintuneita, alueella 
toimiviksi todettuja järjestelyjä, kunnalle voi-
taisiin antaa harkinnanvarainen poikkeus 
maatalousyrittäjien lukumäärää koskevasta 
vaatimuksesta, jos toiminnallinen kokonai-
suus voidaan muutoin muodostaa vakiintu-
neet asiointisuunnat tai palvelukokonaisuudet 
taikka maantieteelliset syyt huomioon ottaen. 

Lakiehdotuksen 6 §:n mukaan yhteistoi-
minta-alueen muodostaminen perustuu kun-
tien väliseen sopimukseen.  Kuntien tulee 
sopia, että niistä yksi tai kuntien perustuma 
kunta-yhtymä vastaa maaseutuhallinnon jär-
jestämisestä yhteistoiminta-alueella lakiehdo-
tuksen 2 §:ssä tarkoitetulla tavalla. Tämä 
merkitsee sitä, että sopimuksella kunta siirtää 
vastuunsa tehtävien hoidon lainsäädännön 
mukaisesta suorittamisesta tehtävät vastaan-
ottavalle kunnalle tai kunta-yhtymälle. Se 
siirtää järjestämisvastuunsa, rahoitusvastuuta 
lukuun ottamatta. Yleensä kunta vastaa suh-
teessa kuntalaisiin ja valtioon tehtävien 
asianmukaisesta hoitamisesta alueellaan. La-
kiehdotuksen mukaan tämä vastuu siirtyisi 
kuntien välisellä sopimuksella tehtävät vas-
taanottavalle kunnalle. 

Toisaalta lakiehdotuksen 6 § antaisi kunnil-
le vastaavaa, yhteistoimintavelvoitteita kos-
kevaa sääntelyä kuten kunta- ja palvelura-
kenneuudistuksesta annettua lakia sekä ym-
päristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alu-
eesta annettua lakia laajemman mahdollisuu-
den sopimiseen.  Siinä tapauksessa, että jär-
jestämisvastuu siirtyy kuntien alueella yhdel-
le kunnalle, kuntia ei velvoiteta laissa yhtei-
sen toimielimen perustamiseen. Perusteena 
tähän on se, ettei maaseutuhallinnon tehtävi-
en luonteen katsota edellyttävän niiden hoi-
tamista lautakunnan tai vastaavan luotta-
musmiesorganisaation toimesta. Rahoitus-
vastuun säilyessä kunnilla, kunnat voivat kui-
tenkin käytännössä päätyä yhteisen toimieli-
men perustamiseen. Kunnat voisivat sopia 
kuntalain 77 §:ssä tarkoitetun yhteisen toi-
mielimen perustamisesta.   

Lakiehdotuksen mukaan valtioneuvosto 
voisi päättää kuntia ja asianomaista aluehal-

linnon viranomaista sekä Maaseutuvirastoa 
kuultuaan kunnan kuulumisesta yhteistoimin-
ta-alueeseen, ellei kunta ole tehnyt ilmoitusta 
yhteistoiminta-alueen muodostamista koske-
vasta päätöksestä tai perusteista, joilla vel-
vollisuutta yhteistoimintaan ei synny. Kun-
nilla olisi valtioneuvoston päätökseen vali-
tusoikeus. Säännös vastaa pääpiirteissään 
ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-
alueista annettuun lakiin (HE /2009 vp.) si-
sältyvää säännöstä valtioneuvoston päätök-
senteko-oikeudesta. Esityksessä ei kuiten-
kaan ehdoteta valtioneuvoston päätökselle 
määräaikaa, sillä tarve päätöksen tekemiseen 
voi syntyä myös siinä tapauksessa, että kunta 
eroaa yhteistoiminta-alueesta tai kuntien vä-
linen sopimusjärjestely muuten purkautuu, 
eikä vaatimuksia täyttävää yhteistoiminta-
aluetta perusteta. Valtioneuvoston määrää-
misvalta olisi kuitenkin myös maaseutuhal-
linnon tehtävien osalta äärimmäinen toimen-
pide, jota käytettäisiin siinä tapauksessa, ett-
eivät kuntien sekä asianomaisten valtion vi-
ranomaisten neuvottelut asiassa johda lain-
säädännön vaatimukset täyttävän yhteistoi-
minta-alueen perustamiseen. Valtioneuvos-
ton päätös olisi voimassa siihen asti, kunnes 
asiassa on vapaaehtoisesti päästy sopimuk-
seen.  

Esityksessä ei ehdoteta kunnille uusia teh-
täviä. Kuntien yhteistoimintavelvoitteen si-
sältö ja poikkeukset noudattelevat pääosin 
niitä periaatteita, joita perustuslakivaliokun-
nan käytännön antamissa rajoissa on muualla 
laissa asetettu. Siltä osin kuin eroja esiintyy, 
ne eivät koske perustuslakivaliokunnan ai-
emman käytännön valossa merkityksellisiä 
seikkoja. Sääntelyn ei näin ollen katsota 
muodostuvan ongelmalliseksi kunnallisen it-
sehallinnon perustuslainsuojan näkökulmas-
ta. Näin ollen ehdotetulla lailla ei puututtaisi 
perustuslailla suojattuun kunnalliseen itsehal-
lintoon siten, että se rajoittaisi kuntalaisille 
kuuluvaa oikeutta päättää kuntansa hallinnos-
ta ja taloudesta. Lakiehdotus voidaan käsitel-
lä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. 

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-

kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo-
tukset: 
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Lakiehdotukset 

1.  

 
 
 

Laki 

maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

 
1 § 

Soveltamisala 

Tätä lakia sovelletaan hoidettaessa kunnan 
maaseutuelinkeinoviranomaiselle muualla 
laissa säädettyjä tehtäviä, jotka koskevat: 

1) maatalouden tukijärjestelmiä; 
2) maatalouden luopumistuki- ja eläkejär-

jestelmiä; 
3) eräiden vahinkojen korvaamista valtion 

varoista;  
4) eläintenpitäjän rekisteröintiä;  
5) maataloustuotteen tuotantoa koskevia 

sopimuksia;  
6) kasvintuotantoa. 
Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisella 

tarkoitetaan kunnan tai kuntayhtymän toimi-
elintä tai viranhaltijaa, joka hoitaa maaseutu-
hallinnon tehtäviä yhden tai useamman kun-
nan alueella.  

Kunnalle kolttalaissa (253/1995) säädettyjä 
tehtäviä hoidettaessa sovelletaan ainoastaan 
tämän lain 2, 11 ja 12 §:ää. 
 
 

2 § 

Kunnan vastuu maaseutuhallinnon järjestä-
misestä 

Kunta vastaa alueellaan maaseutuhallinnon 
järjestämisestä siten, että maaseutuhallinnon 
tehtävät tulevat hoidetuiksi Euroopan yhtei-
sön ja kansallisen lainsäädännön kannalta 
asianmukaisella tavalla.  

 
3 § 

Maksajavirastosopimus 

Kunnan tai kuntayhtymän on tehtävä Maa-
seutuviraston kanssa Euroopan yhteisön ko-
konaan tai osaksi rahoittamaan maataloustu-
keen liittyvien maksajavirastotehtävien hoi-
toa koskeva sopimus. Sopimuksen on oltava 
sisällöltään sellainen, että edellä mainittujen 
tehtävien hoitoa koskevat, Euroopan yhteisön 
lainsäädännössä asetetut vaatimukset voidaan 
täyttää.  
 
 

4 § 

Maaseutuhallinnon järjestäminen 

Kunnan on muodostettava maaseutuhallin-
non tehtävien hoitamiseksi toiminnallinen 
kokonaisuus, jonka alueella toimii vähintään 
800 maatalouden tukihakemuksen tehnyttä 
luonnollista henkilöä tai yhteisöä (maata-
lousyrittäjä).  

Kunnan alueella maaseutuhallinto on jär-
jestettävä siten, että tehtäviä hoitaa yhteisen 
johdon alaisuudessa vähintään viisi viranhal-
tijaa tai toimihenkilöä, joista yksi johtaa teh-
täviä hoitavaa yksikköä päätoimisesti. 

Jos 1 ja 2 momentissa säädetyt vaatimukset 
eivät kunnassa täyty, kunnan on liityttävä 
vaatimukset täyttävään maaseutuhallinnon 
yhteistoiminta-alueeseen (yhteistoiminta-
alue).  
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Jollei kunnalla, joka ei täytä vaatimuksia, 
ole mahdollisuutta liittyä olemassa olevaan 
yhteistoiminta-alueeseen, vaatimukset täyttä-
vän, tarkoituksenmukaisen välimatkan päässä 
sijaitsevan kunnan on perustettava sen kanssa 
yhteistoiminta-alue. Edellytyksenä on, että 
tällä tavoin saavutetaan muutoin vaatimukset 
täyttämättömän kunnan kannalta toiminnalli-
nen kokonaisuus. 
 

5 § 

Toiminnallisen kokonaisuuden muodostami-
seksi tehtävät poikkeukset 

Kunta voi poiketa 4 §:n 1 ja 2 momentissa 
säädetyistä vaatimuksista, jos:  

1) toiminnallisen kokonaisuuden muodos-
taminen ei ole mahdollista alueen saaristoi-
suuden tai Lapin ja Kainuun alueella pitkien 
etäisyyksien vuoksi; tai 

2) poikkeaminen on tarpeen kunnan asuk-
kaiden kielellisten oikeuksien turvaamiseksi. 

Kunnalle tai yhteistoiminta-alueen muo-
dostaville kunnille yhteisesti voidaan myön-
tää poikkeus 4 §:n 1 momentissa säädetystä 
vaatimuksesta, jos alueen vakiintuneet asi-
ointisuunnat tai palvelukokonaisuudet taikka 
erityiset maantieteelliset syyt huomioon otta-
en toiminnallinen kokonaisuus muodostuu 
sellaiselle alueelle, jolla toimii vähemmän 
kuin 800 maatalousyrittäjää. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetussa tilan-
teessa kunnan on järjestettävä tehtävien hoi-
taminen siten, että sen alueella tehtäviä hoi-
taa yhteisen johdon alaisuudessa vähintään 
kolme viranhaltijaa tai toimihenkilöä, joista 
yksi johtaa tehtäviä hoitavaa yksikköä pää-
toimisesti, ja tehtävien hoitamiseen osallistuu 
vähintään viisi viranhaltijaa tai toimihenki-
löä.  
 

6 § 

Yhteistoiminta-alueen hallinto 

Yhteistoiminta-alueen muodostamiseksi 
siihen liittyvien kuntien on sovittava kunta-
lain (365/1995) 76 §:n 2 momentin mukai-
sesti, että yksi kunta tai kuntien perustama 
kuntayhtymä vastaa maaseutuhallinnon jär-
jestämisestä yhteistoiminta-alueella 2 §:ssä 

tarkoitetulla tavalla. Jos järjestämisvastuu 
siirtyy yhdelle kunnalle, kunnat voivat sopia, 
että tehtävien hoitamista varten perustetaan 
kuntalain 77 §:ssä tarkoitettu kuntien yhtei-
nen toimielin. 

 
7 § 

Ennakkotieto 

Kunnalle voidaan hakemuksesta antaa en-
nakkotieto siitä, voidaanko kunnan alueella 
tai yhteistoiminta-aluetta muodostettaessa 
soveltaa 5 §:ssä säädettyä poikkeusmahdolli-
suutta. Hakemus on toimitettava Maaseutuvi-
rastolle viimeistään kuusi kuukautta ennen 
kuin 8 §:ssä tarkoitettu ilmoitus on annettava. 
Maaseutuviraston on viipymättä toimitettava 
hakemus ja asiaa koskeva lausuntonsa maa- 
ja metsätalousministeriölle. 

Ennakkotiedon antaa maa- ja metsätalous-
ministeriö kuultuaan asianomaista elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskusta sekä Maaseu-
tuvirastoa.  

Ennakkotieto on valtiota sitova, jos: 
1) kunta on esittänyt ennakkotiedon anta-

mista varten oikeat ja riittävät tiedot; 
2) ennakkotiedon sisältöön vaikuttavat olo-

suhteet eivät ole olennaisesti muuttuneet; ja 
3) jäljempänä 8 §:ssä tarkoitettu ilmoitus 

on tehty säädetyssä määräajassa ja ennakko-
tiedon mukaisena. 
 

8 § 

Kunnan ilmoitusvelvollisuus 

Kunnan tai yhteistoimintaan osallistuvien 
kuntien on ilmoitettava Maaseutuvirastolle 
päätöksestään muodostaa yhteistoiminta-
alue. Jos kunta tai yhteistoiminta-alue haluaa, 
että siihen sovelletaan 5 §:ssä säädettyä 
poikkeusmahdollisuutta, myös tästä on ilmoi-
tettava Maaseutuvirastolle. Yhteistoimintaan 
osallistuvien kuntien puolesta ilmoituksen 
voi antaa kunta tai kuntayhtymä, jolle maa-
seutuhallinnon järjestämisvastuu sopimuksel-
la siirtyy. 

Ilmoitukseen on liitettävä selvitys 4 ja 
6 §:ssä säädettyjen vaatimusten täyttämisestä 
tai perusteista, joilla 5 §:ssä säädettyä poik-
keusta voidaan soveltaa. Maaseutuviraston 
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on viipymättä toimitettava ilmoitus ja asiaa 
koskeva lausuntonsa maa- ja metsätalousmi-
nisteriölle. 
 

9 § 

Yhteistoiminnan päättyminen  

Jos yhteistoimintaa koskevan sopimuksen 
voimassaolo päättyy, kunta eroaa yhteistoi-
minta-alueesta tai yhteistoiminta muutoin 
lakkaa, kunnan on tehtävä 8 §:ssä tarkoitettu 
ilmoitus viimeistään kolme kuukautta ennen 
yhteistoiminnan lakkaamista. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetussa tilan-
teessa maatalousyrittäjien lukumäärää kos-
kevaa vaatimusta sovellettaessa ratkaisevaa 
on niiden maatalousyrittäjien lukumäärä, jot-
ka ovat tehneet tukihakemuksen yhteistoi-
minnan lakkaamista edeltävänä kalenteri-
vuonna. 
 

10 § 

Valtioneuvoston päätöksenteko-oikeus 

Jos kunta ei tee päätöstä liittymisestä 4 ja 
6 §:ssä säädetyt vaatimukset täyttävään yh-
teistoiminta-alueeseen eikä esitä perustetta, 
jolla 5 §:ssä säädettyä poikkeusta voidaan 
soveltaa sen alueella, valtioneuvosto päättää 
kunnan kuulumisesta yhteistoiminta-
alueeseen, yhteistoiminta-alueen hallinnosta, 
virkojen ja tehtävien järjestämisen perusteista 
sekä muista yhteistoiminnan järjestämiseksi 
välttämättömistä asioista, joista kunnat eivät 
ole sopineet. Valtioneuvoston päätös yhteis-
toiminnan ehdoista on voimassa, kunnes asi-
anomaiset kunnat toisin sopivat.   

Valtioneuvoston on ennen 1 momentissa 
tarkoitetun päätöksen tekemistä kuultava asi-
anomaisia kuntia ja elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksia sekä Maaseutuvirastoa. 
 
 

11 § 

Tehtävien hoidon ohjaus ja valvonta 

Maa- ja metsätalousministeriö vastaa maa-
seutuhallinnon tehtävien hoidon yleisestä ke-

hittämisestä sekä kuntiin kohdistuvan ohja-
uksen yhteensovittamisesta.  

Elintarviketurvallisuusvirasto, Maaseutuvi-
rasto sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskukset ohjaavat ja valvovat toimialansa 
osalta tehtävien hoitoa kunnissa ja kuntayh-
tymissä.  

Maaseutuvirasto sekä elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus voivat tarkastaa kunnan 
ja kuntayhtymän tässä laissa tarkoitetun toi-
minnan sekä tehtäviä hoitavan yksikön. Kun-
nan ja kuntayhtymän on salassapitosäännös-
ten estämättä esitettävä kaikki tarkastuksen 
toimittamiseksi välttämättömät tiedot ja asia-
kirjat. 
 
 

12 § 

Virka-apu ja tiedonantovelvollisuus 

Kunta ja kuntayhtymä on velvollinen an-
tamaan maa- ja metsätalousministeriölle, 
Maaseutuvirastolle, Elintarviketurvallisuus-
virastolle, maa- ja metsätalousministeriön 
tietopalvelukeskukselle, elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskukselle sekä muille valtion 
viranomaisille virka-apua 1 §:ssä tarkoitet-
tuihin tehtäviin liittyvissä asioissa.   

Kunta ja kuntayhtymä on velvollinen an-
tamaan salassapitosäännösten estämättä 
1 momentissa mainituille viranomaisille sel-
laisia tietoja ja selvityksiä, jotka ovat tarpeen 
viranomaisille tässä laissa säädettyjen tehtä-
vien hoitamiseksi. 
 
 

13 § 

Muutoksenhaku 

Maa- ja metsätalousministeriön 7 §:ssä tar-
koitettuun päätökseen ei saa hakea muutosta 
valittamalla. 

Valtioneuvoston 10 §:ssä tarkoitettuun pää-
tökseen saa hakea muutosta valittamalla siten 
kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) sää-
detään.  

Valtioneuvoston päätöstä on noudatettava 
muutoksenhausta huolimatta, jollei muutok-
senhakuviranomainen toisin määrää. 
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14 § 

Henkilöstön asema 

Tämän lain mukaiset yhteistoiminta-aluetta 
koskevat järjestelyt toteutetaan yhteistoimin-
nassa kuntien henkilöstön edustajien kanssa 
siten kuin työnantajan ja henkilöstön välises-
tä yhteistoiminnasta kunnissa annetussa lais-
sa (449/2007) säädetään. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetut järjestelyt 
ovat työsopimuslaissa (55/2001) ja kunnalli-
sesta viranhaltijasta annetussa laissa 
(304/2003) tarkoitettuja liikkeenluovutuksia. 

 
15 § 

Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä       kuu-
ta 20  . 

Tällä lailla kumotaan maaseutuelinkeinojen 
hallinnosta kunnissa annettu laki (1558/1991) 
siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. 
 

16 § 

Siirtymäsäännökset 

Vuosina 2010—2013 sovelletaan 4 §:n 
1 momentissa tarkoitettua vaatimusta siten, 
että perusteena käytetään vuonna 2009 tuki-
hakemuksen tehneiden maatalousyrittäjien 
lukumäärää. 

Kunnan on tehtävä päätös yhteistoiminta-
alueeseen liittymisestä viimeistään 1 päivänä 
tammikuuta 2011. Edellä 8 §:ssä tarkoitettu 
ilmoitus on toimitettava Maaseutuvirastolle 
viimeistään 1 päivänä helmikuuta 2011. Jos 
kunta ei ole toimittanut edellä mainittua sel-
vitystä, sovelletaan 10 §:ssä säädettyä menet-
telyä. Kunnan tai kuntayhtymän, jolle maa-
seutuhallinnon järjestämisvastuu sopimuksel-
la siirtyy, on toimitettava selvitys sopimuk-
sen tekemisestä Maaseutuvirastolle viimeis-
tään 1 päivänä tammikuuta 2012.  

Yhteistoiminta-alueen on aloitettava toi-
mintansa viimeistään 1 päivänä tammikuuta 
2013. 

————— 

2.  

Laki 

maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetun lain 
muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä 18 

päivänä joulukuuta 1992 annetun lain (1336/1992) 1 ja 2 §, 10 §:n 1 momentti ja 12 §,  
sellaisina kuin ne ovat, 1 § laissa 1514/1994, 2 § osaksi laissa 428/2007 sekä 10 §:n 1 mo-

mentti ja 12 § laissa 740/2007, seuraavasti: 
  

1 § 

Soveltamisala 

Tätä lakia sovelletaan 2 §:ssä tarkoitettujen 
viranomaisten valtion ja Euroopan unionin 
varoista myöntämiin ja maksamiin avustuk-
siin, korvauksiin, palkkioihin ja muihin tu-
kiin sekä tukioikeuksiin ja kiintiöihin, jollei 
muualla toisin säädetä. Tätä lakia sovelletaan 
kuitenkin rakentamiseen ja muuhun inves-

tointiin myönnettävään tukeen vain, jos muu-
alla laissa tai sen nojalla niin säädetään tai 
määrätään. 

 
2 §  

Viranomaiset 

Maa- ja metsätalousministeriö, Maaseutu-
virasto, elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskukset sekä kuntien maaseutuelinkeinovi-
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ranomaiset hoitavat tässä laissa säädetyt teh-
tävät sekä niihin liittyvät valvonta- ja muut 
tehtävät. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja tehtäviä, 
jotka Ahvenanmaan itsehallintolain 
(1144/1991) 27 §:n 15 kohdan mukaan kuu-
luvat valtakunnan lainsäädäntövaltaan, hoita-
vat Ahvenanmaalla Ahvenanmaan valtionvi-
rasto ja kunnanhallitukset tai kuntien maa-
seutuelinkeinoviranomaiset. 
 

10 §  

Muutoksenhaku  

Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen 
tämän lain nojalla tekemään päätökseen ei 
saa hakea valittamalla muutosta. Kunnan 
maaseutuelinkeinoviranomaisen päätökseen 
haetaan muutosta tekemällä kirjallinen oi-
kaisuvaatimus elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskukselle 30 päivän kuluessa päätök-
sen tiedoksisaannista. Toimivaltainen on se 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, 
jonka toimialueella asianomainen kunta tai, 
jos kyseessä on kuntayhtymä, kuntayhtymän 
kotipaikka sijaitsee. Elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen ja Maaseutuviraston 

päätökseen saa hakea muutosta valittamalla 
maaseutuelinkeinojen valituslautakuntaan. 
Valituslautakuntaan valitetaan myös Ahve-
nanmaan valtionviraston tässä laissa tarkoite-
tussa asiassa tekemästä päätöksestä. Muutok-
senhakuun sovelletaan muutoin, mitä hallin-
tolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

12 §  

Päätöksen maksullisuus 

Tässä laissa tarkoitettua tukea koskevista 
viranomaisten päätöksistä peritään maksu si-
ten kuin maksujen perimisestä erikseen sää-
detään. Kunnan maaseutuelinkeinoviran-
omaisen sekä elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskuksen antama toimituskirja on mak-
suton, ei kuitenkaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen valitus- tai oikaisuvaa-
timusasiassa antama toimituskirja. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä           

kuuta 20  . 
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 

ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin. 

————— 

3. 

Laki 

hukkakauran torjunnasta annetun lain 22 §:n muuttamisesta  

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan hukkakauran torjunnasta 8 päivänä maaliskuuta 2002 annetun lain (185/2002) 

22 § seuraavasti: 
 

22 §  

Muutoksenhaku 

Maaseutuelinkeinoviranomaisen tämän lain 
nojalla tekemään päätökseen tyytymätön asi-
anosainen saa hakea päätökseen oikaisua sil-
tä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
selta, jonka toimialueella asianomainen kunta 
tai, jos kyseessä on kuntayhtymä, kuntayh-
tymän kotipaikka sijaitsee, 30 päivän kulues-

sa päätöksen tiedoksi saannista. Maaseu-
tuelinkeinoviranomaisen päätökseen ei saa 
hakea muutosta valittamalla. 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
sen ja Elintarviketurvallisuusviraston teke-
mään päätökseen haetaan muutosta valitta-
malla maaseutuelinkeinojen valituslautakun-
taan noudattaen, mitä muutoksenhausta hal-
lintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. 

Maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan 
päätöksestä haetaan muutosta valittamalla 
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korkeimpaan hallinto-oikeuteen noudattaen, 
mitä muutoksenhausta hallintolainkäyttölais-
sa säädetään. 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan päivänä            
kuuta 20  . 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin. 

————— 
 

Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2009 

 
 

Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila 
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Liitteet 
Rinnakkaistekstit 

 

2.  

 

Laki 

maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetun lain 
muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä 18 

päivänä joulukuuta 1992 annetun lain (1336/1992) 1 ja 2 §, 10 §:n 1 momentti ja 12 §,  
sellaisina kuin ne ovat, 1 § laissa 1514/2994, 2 § osaksi laissa 428/2007 sekä 10 §:n 1 mo-

mentti ja 12 § laissa 740/2007, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

1 § 

Soveltamisala 

Tätä lakia sovelletaan 2 §:ssä tarkoitettujen 
viranomaisten valtion ja Euroopan unionin 
varoista myöntämiin ja maksamiin avustuk-
siin, korvauksiin, palkkioihin ja muihin tu-
kiin, jollei muualla toisin säädetä. Tätä lakia 
sovelletaan kuitenkin rakentamiseen ja muu-
hun investointiin myönnettävään tukeen vain, 
jos muualla laissa tai sen nojalla niin sääde-
tään tai määrätään. 

 

1 § 

Soveltamisala 

Tätä lakia sovelletaan 2 §:ssä tarkoitettujen 
viranomaisten valtion ja Euroopan unionin 
varoista myöntämiin ja maksamiin avustuk-
siin, korvauksiin, palkkioihin ja muihin tu-
kiin sekä tukioikeuksiin ja kiintiöihin, jollei 
muualla toisin säädetä. Tätä lakia sovelletaan 
kuitenkin rakentamiseen ja muuhun inves-
tointiin myönnettävään tukeen vain, jos muu-
alla laissa tai sen nojalla niin säädetään tai 
määrätään. 
 

 
2 § 

Viranomaiset 

Maa- ja metsätalousministeriö, Maaseutuvi-
rasto, työvoima- ja elinkeinokeskukset sekä 
kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset hoi-
tavat tässä laissa säädetyt tehtävät sekä niihin 
liittyvät valvonta- ja muut tehtävät. 

 
Edellä 1 momentissa tarkoitettuja tehtäviä, 

jotka Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/91) 
27 §:n 15 kohdan mukaan kuuluvat valtakun-
nan lainsäädäntövaltaan, hoitavat Ahvenan-

2 §  

Viranomaiset 

Maa- ja metsätalousministeriö, Maaseutu-
virasto, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kukset sekä kuntien maaseutuelinkeinoviran-
omaiset hoitavat tässä laissa säädetyt tehtävät 
sekä niihin liittyvät valvonta- ja muut tehtä-
vät. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja tehtäviä, 
jotka Ahvenanmaan itsehallintolain 
(1144/1991) 27 §:n 15 kohdan mukaan kuu-
luvat valtakunnan lainsäädäntövaltaan, hoita-
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maalla lääninhallitus ja kunnanhallitukset tai 
kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset. 
 

vat Ahvenanmaalla Ahvenanmaan valtionvi-
rasto ja kunnanhallitukset tai kuntien maa-
seutuelinkeinoviranomaiset. 

 
10 § 

Muutoksenhaku 

Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen 
tämän lain nojalla tekemään päätökseen ei saa 
hakea valittamalla muutosta. Kunnan maaseu-
tuelinkeinoviranomaisen päätökseen haetaan 
muutosta tekemällä kirjallinen oikaisuvaati-
mus työvoima- ja elinkeinokeskukselle 30 
päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Toimivaltainen on se työvoima- ja elinkeino-
keskus, jonka toimialueella asianomainen 
kunta sijaitsee. Työvoima- ja elinkeinokes-
kuksen ja Maaseutuviraston päätökseen saa 
hakea muutosta valittamalla maaseutuelinkei-
nojen valituslautakuntaan. Valituslautakun-
taan valitetaan myös Ahvenanmaan maakun-
nan lääninhallituksen tässä laissa tarkoitetus-
sa asiassa tekemästä päätöksestä. Muutoksen-
hakuun sovelletaan muutoin, mitä hallinto-
lainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

10 §  

Muutoksenhaku  

Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen 
tämän lain nojalla tekemään päätökseen ei 
saa hakea valittamalla muutosta. Kunnan 
maaseutuelinkeinoviranomaisen päätökseen 
haetaan muutosta tekemällä kirjallinen oi-
kaisuvaatimus elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskukselle 30 päivän kuluessa päätök-
sen tiedoksisaannista. Toimivaltainen on se 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, jon-
ka toimialueella asianomainen kunta tai, jos 
kyseessä on kuntayhtymä, kuntayhtymän ko-
tipaikka sijaitsee. Elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskuksen ja Maaseutuviraston pää-
tökseen saa hakea muutosta valittamalla 
maaseutuelinkeinojen valituslautakuntaan. 
Valituslautakuntaan valitetaan myös Ahve-
nanmaan valtionviraston tässä laissa tarkoite-
tussa asiassa tekemästä päätöksestä. Muutok-
senhakuun sovelletaan muutoin, mitä hallin-
tolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.  
— — — — — — — — — — — — — —  

 
12 § 

Päätöksen maksullisuus 

Tässä laissa tarkoitettua tukea koskevista 
viranomaisten päätöksistä peritään maksu si-
ten kuin maksujen perimisestä erikseen sää-
detään. Kunnan maaseutuelinkeinoviranomai-
sen sekä työvoima- ja elinkeinokeskuksen an-
tama toimituskirja on maksuton, ei kuiten-
kaan työvoima- ja elinkeinokeskuksen vali-
tus- tai oikaisuvaatimusasiassa antama toimi-
tuskirja. 

12 §  

Päätöksen maksullisuus 

Tässä laissa tarkoitettua tukea koskevista 
viranomaisten päätöksistä peritään maksu si-
ten kuin maksujen perimisestä erikseen sää-
detään. Kunnan maaseutuelinkeinoviran-
omaisen sekä elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskuksen antama toimituskirja on mak-
suton, ei kuitenkaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen valitus- tai oikaisuvaa-
timusasiassa antama toimituskirja. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä  

kuuta 20  . 
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 

ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin. 

——— 
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3. 

 

Laki 

hukkakauran torjunnasta annetun lain 22 §:n muuttamisesta  

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan hukkakauran torjunnasta 8 päivänä maaliskuuta 2002 annetun lain (185/2002) 

22 § seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

22 § 

Muutoksenhaku 

Maaseutuelinkeinoviranomaisen tämän lain 
nojalla tekemään päätökseen tyytymätön asi-
anosainen saa hakea päätökseen oikaisua siltä 
TE-keskukselta, jonka alueella maaseutuelin-
keinoviranomainen sijaitsee, 30 päivän kulu-
essa päätöksen tiedoksi saannista. Maaseu-
tuelinkeinoviranomaisen päätökseen ei saa 
hakea muutosta valittamalla. 
 
 

TE-keskuksen ja tarkastuskeskuksen teke-
mään päätökseen haetaan muutosta valitta-
malla maaseutuelinkeinojen valituslautakun-
taan noudattaen, mitä muutoksenhausta hal-
lintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. 
 

Maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan 
päätöksestä haetaan muutosta valittamalla 
korkeimpaan hallinto-oikeuteen noudattaen, 
mitä muutoksenhausta hallintolainkäyttölais-
sa säädetään. 
 

22 §  

Muutoksenhaku 

Maaseutuelinkeinoviranomaisen tämän lain 
nojalla tekemään päätökseen tyytymätön asi-
anosainen saa hakea päätökseen oikaisua siltä 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, 
jonka toimialueella asianomainen kunta tai, 
jos kyseessä on kuntayhtymä, kuntayhtymän 
kotipaikka sijaitsee, 30 päivän kuluessa pää-
töksen tiedoksi saannista.  Maaseutuelinkei-
noviranomaisen päätökseen ei saa hakea 
muutosta valittamalla. 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 
ja Elintarviketurvallisuusviraston tekemään 
päätökseen haetaan muutosta valittamalla 
maaseutuelinkeinojen valituslautakuntaan 
noudattaen, mitä muutoksenhausta hallinto-
lainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. 

Maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan 
päätöksestä haetaan muutosta valittamalla 
korkeimpaan hallinto-oikeuteen noudattaen, 
mitä muutoksenhausta hallintolainkäyttölais-
sa säädetään. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä  

kuuta 20  . 
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 

ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin. 

——— 
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