
SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA
Julkaistu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2011

Laki
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maa- ja elintarviketalouden sekä maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoi-
tuksesta

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2011

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Soveltamisala

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

Maaseudun kehittämisohjelmaan sisälty-
vään hanketukeen sovelletaan maaseudun ke-
hittämiseen myönnettävistä tuista annettua la-
kia (1443/2006).

Porotalouden ja luontaiselinkeinojen tutki-
mukseen myönnettävään tukeen sovelletaan
porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoi-
tuslakia (45/2000) sekä porotalouden ja luon-
taiselinkeinojen rakennetuista annettua lakia
(986/2011).

2 §

Rahoitus

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

3 §

Avustuksen saaja

Avustusta voidaan myöntää sellaiselle
luonnolliselle henkilölle, yksityisoikeudelli-

selle tai julkisoikeudelliselle yhteisölle taikka
säätiölle, jolla on riittävät edellytykset tutki-
mus- tai kehittämishankkeen toteuttamiseen.

4 §

Avustettava toiminta

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

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

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

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

5 §

Valtiontukisääntöjen soveltaminen

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi-
muksen 107 artiklassa tarkoitettuna valtiontu-
kena myönnettävän avustuksen edellytyksistä
ja rajoituksista säädetään Euroopan unionin
lainsäädännössä.

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

6 §

Valtionavustuslain soveltaminen

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

7 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2012.

Tällä lailla kumotaan valtakunnallisen
maaseudun kehittämisen ja tutkimuksen sekä
maa- ja elintarviketalouden tutkimuksen ra-
hoituksesta annettu laki (1477/2007), jäljem-
pänä kumottava laki.

Ennen tämän lain voimaantuloa myönnet-
tyyn avustukseen sovelletaan tämän lain voi-
maan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

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

taan maa- ja metsätalousministeriössä nou-
dattaen tämän lain voimaan tullessa voimassa
olleita säännöksiä.

Kumottavan lain 4 §:n 1 momentissa tar-
koitettuun toimintaan myönnetyn avustuksen
käytössä, maksamisessa ja käytön valvon-
nassa, palauttamisessa ja takaisinperinnässä
sekä tarvittaessa tukiehtojen muuttamisessa
noudatetaan tuen myöntämisajankohtana voi-
massa olleita säännöksiä sekä tukipäätök-
sessä asetettuja ehtoja. Jos avustus on myön-
netty valtion talousarvion määrärahasta, toi-
mivaltainen viranomainen on kuitenkin työ-
ja elinkeinoministeriö.

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

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

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.
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