
SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA
Julkaistu Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2014

L a k i

27/2014

maaseudun kehittämisohjelmien hallinnoinnista

Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2014

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan maa- ja metsätalous-
ministeriön toimialalla maaseudun elinkeino-
toiminnan kehittämiseen, maatilatalouden kil-
pailukyvyn parantamiseen, uusiutuvien luon-
nonvarojen kestävän käytön edistämiseen,
maaseudun asuinympäristön parantamiseen
sekä muulla vastaavalla tavalla maaseudun
kehittämiseen liittyvien ohjelmien laatimiseen,
toteuttamiseen, arviointiin ja seurantaan.

2 §

Suhde Euroopan unionin lainsäädäntöön

Tätä lakia sovelletaan Euroopan unionin
osaksi tai kokonaan rahoittamien ohjelmien
laatimiseen, toteuttamiseen, arviointiin ja
seurantaan, jollei Euroopan unionin lainsää-
dännöstä tai muusta laista muuta johdu. Tätä
lakia ei sovelleta Euroopan maatalouden tuki-
rahastosta, Euroopan meri- ja kalatalousra-

hastosta, Euroopan aluekehitysrahastosta, Eu-
roopan sosiaalirahastosta eikä koheesiorahas-
tosta rahoitettaviin ohjelmiin.

3 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) ohjelmalla maaseudun kehittämiseen

liittyvää ohjelmaa, joka rahoitetaan joko Eu-
roopan unionin ja kansallisista varoista taikka
kokonaan kansallisista tai kokonaan Euroo-
pan unionin varoista;

2) yleisasetuksella yhteiseen strategiake-
hykseen kuuluvaa Euroopan aluekehitysra-
hastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesio-
rahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen
maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kala-
talousrahastoa koskevista yhteisistä säännök-
sistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Eu-
roopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja
Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koske-
vista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston
asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoami-
sesta annettua Euroopan parlamentin ja neu-
voston asetusta (EU) N:o 1303/2013;

3) horisontaaliasetuksella yhteisen maata-
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louspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista
ja seurannasta ja neuvoston asetusten (ETY)
N:o 352/78, (EY) N:o 165/94, (EY) 2799/98,
(EY) N:o 814/2000, (EY) N:o 1290/2005 ja
(EY) N:o 485/2008 kumoamisesta annettua
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta
(EU) N:o 1306/2013;

4) maaseutuasetuksella Euroopan maaseu-
dun kehittämisen maatalousrahaston (maa-
seuturahasto) tuesta maaseudun kehittämi-
seen ja neuvoston asetuksen (EY) N:o
1698/2005 kumoamisesta annettua Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o
1305/2013;

5) paikallisella toimintaryhmällä yleisase-
tuksen 32 artiklassa tarkoitettua paikalliseen
maaseudun kehittämiseen osallistuvista ta-
hoista koostuvaa yhteisöä, jonka maa- ja met-
sätalousministeriö on hyväksynyt.

2 luku

Ohjelmatyö

4 §

Ohjelman hyväksyminen ja muuttaminen

Euroopan unionin varoista rahoitettavan
ohjelmaehdotuksen hyväksymisestä päättää
valtioneuvosto ennen ehdotuksen toimitta-
mista Euroopan komissiolle. Kokonaan kan-
sallisista varoista rahoitettavan ohjelman hy-
väksymisestä päättää valtioneuvosto.

Ohjelman muutoksessa noudatetaan, mitä
ohjelman hyväksymisestä 1 momentissa sää-
detään. Merkitykseltään vähäisestä ohjelman
muutoksesta tai ohjelmaehdotuksen toimitta-
misesta päättää kuitenkin maa- ja metsäta-
lousministeriö.

5 §

Alueellinen maaseudun
kehittämissuunnitelma

Alueellisten tavoitteiden asettamiseksi ja
niitä koskevien toimenpiteiden valmistelemi-
seksi laaditaan alueelliset maaseudun kehittä-
missuunnitelmat. Alueellisten kehittämis-
suunnitelmien laatimisesta vastaavat elin-

keino-, liikenne- ja ympäristökeskukset kukin
toimialueellaan.

Alueellisessa kehittämissuunnitelmassa tu-
lee esittää alueellinen kehittämisstrategia, to-
teuttamista tukevat painotukset ja valintakri-
teerit. Tarkemmat säännökset alueellisten ke-
hittämissuunnitelmien sisällöstä ja raken-
teesta sekä niiden laatimisessa ja muuttami-
sessa noudatettavasta menettelystä voidaan
antaa valtioneuvoston asetuksella.

6 §

Paikallinen kehittämisstrategia

Paikallisten tavoitteiden asettamiseksi ja
niitä koskevien toimenpiteiden valmistelemi-
seksi laaditaan paikalliset maaseudun kehittä-
misstrategiat. Paikallisten kehittämisstrategi-
oiden laatimisesta vastaavat paikallisyhteisöt,
jotka täyttävät 16 §:n 2 momentissa tarkoite-
tut edellytykset.

Tarkemmat säännökset paikallisten kehit-
tämisstrategioiden laatimisesta, muuttami-
sesta ja valinnassa noudatettavasta menette-
lystä sekä niiden sisällöstä ja rakenteesta voi-
daan antaa valtioneuvoston asetuksella.

7 §

Yhteistoiminta

Ohjelma, alueellinen kehittämissuunni-
telma ja paikallinen kehittämisstrategia laadi-
taan yhteistyössä maaseudun kehittämisen
kannalta tärkeiden toimijoiden kanssa. Jos
kehittämistoimenpiteet liittyvät muiden mi-
nisteriöiden kuin maa- ja metsätalousministe-
riön toimialaan, ohjelma laaditaan yhteis-
työssä asianomaisten ministeriöiden kanssa.
Maa- ja metsätalousministeriö osallistuu
yleisasetuksen 5 artiklassa tarkoitetun kump-
panuussopimuksen laadintaan.

Maa- ja metsätalousministeriö vastaa oh-
jelman yhteensovittamisesta muiden ohjel-
mien ja rahoitusvälineiden kanssa. Elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskukset vas-
taavat alueellisten maaseudun kehittämis-
suunnitelmien sekä ohjelmaan sisältyvien
alueellisten toimenpiteiden toimeenpanon yh-
teensovittamisesta muiden alueella toteutetta-
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vien ohjelmien ja kehittämistoimenpiteiden
kanssa. Paikallisten kehittämisstrategioiden
yhteensovittamisesta vastaavat 6 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitetut paikallisyhteisöt yhteis-
työssä alueen elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskuksen kanssa.

Tarkemmat säännökset 1 momentissa tar-
koitetuista toimijoista, yhteistyöstä tämän
lain mukaisia tehtäviä hoidettaessa sekä oh-
jelman, suunnitelman ja strategian yhteenso-
vittamisesta voidaan antaa valtioneuvoston
asetuksella.

3 luku

Viranomaiset ja muut toimielimet

8 §

Maa- ja metsätalousministeriön tehtävät

Maa- ja metsätalousministeriö vastaa:
1) ohjelman ja siihen sisältyvän strategian

sekä niiden muutosten valmistelusta;
2) ohjelman varojen käytön suunnittelusta,

varojen jaon valmistelusta ja varojen osoitta-
misesta tässä laissa tarkoitettuja tehtäviä hoi-
tavien tahojen käyttöön;

3) ohjelman toteutuksen laadun sekä to-
teutumisen ja vaikutusten seurannasta yh-
dessä 14 §:ssä tarkoitetun seurantakomitean
kanssa;

4) ohjelman toteuttamiseksi tarpeellisten
ja Euroopan unionin lainsäädännössä edelly-
tettyjen arviointien suorittamisesta tai teettä-
misestä;

5) alueellisten maaseudun kehittämissuun-
nitelmien ja paikallisten kehittämisstrategioi-
den laadinnan ohjauksesta;

6) paikallisen toimintaryhmän hyväksymi-
sestä;

7) maaseudun kehittämisen tukemisesta
annetun lain (28/2014) 5 §:n 30 kohdassa
tarkoitetun maaseudun innovaatioryhmän hy-
väksymisestä.

Tarkemmat säännökset paikallisen toimin-
taryhmän ja maaseudun innovaatioryhmän
hyväksymisen edellytyksistä ja hyväksymi-
sessä noudatettavasta menettelystä voidaan
antaa valtioneuvoston asetuksella.

9 §

Maaseutuviraston tehtävät

Maaseutuvirasto vastaa ohjelman toimeen-
panon suunnittelusta, kehittämisestä ja seu-
rannasta sekä varojen maksamisesta ja varo-
jen käytön riittävästä valvonnasta. Maaseutu-
virasto ohjaa ja valvoo 10 §:ssä tarkoitettuja
välittäviä toimielimiä ja paikallisia toiminta-
ryhmiä niiden hoitaessa ohjelman toimeenpa-
noon liittyviä tehtäviä. Lisäksi Maaseutuvi-
rasto voi hoitaa ohjelman toimeenpanoon liit-
tyviä tehtäviä siten kuin niistä erikseen lailla
säädetään.

10 §

Välittävä toimielin

Maaseudun kehittämisen tukemisesta an-
netun lain 5 §:n 29 kohdassa tarkoitettuja vä-
littäviä toimielimiä ovat elinkeino-, liikenne-
ja ympäristökeskukset ja kuntien maaseutue-
linkeinoviranomaiset.

Välittävä toimielin vastaa tuen myöntämi-
seen, maksamiseen ja seurantaan liittyvistä
tehtävistä toimialueellaan siten kuin niistä
erikseen lailla säädetään.

11 §

Hallintoviranomainen

Maa- ja metsätalousministeriö toimii maa-
seutuasetuksen 66 artiklassa tarkoitettuna
hallintoviranomaisena. Hallintoviranomainen
vastaa ohjelman hallinnoinnista hoitaen ne
tehtävät, jotka hallintoviranomaiselle on Eu-
roopan unionin lainsäädännössä tai tässä
laissa osoitettu.

12 §

Maksajavirasto

Maa- ja metsätalousministeriö nimeää
yleisasetuksen mukaisesti hallinnonalansa vi-
ranomaisen toimimaan horisontaaliasetuksen
7 artiklassa tarkoitettuna maksajavirastona.
Maksajavirasto vastaa sille Euroopan unionin
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lainsäädännössä osoitettujen tehtävien hoita-
misesta moitteettoman varainhoidon periaat-
teita noudattaen. Maksajavirasto ohjaa ja val-
voo välittäviä toimielimiä niiden hoitaessa
maksajaviraston vastuulle kuuluvia tehtäviä.

13 §

Todentamisviranomainen

Horisontaaliasetuksen 9 artiklassa tarkoite-
tun todentamisviranomaisen nimeämiseen,
tehtäviin ja toimivaltaan sovelletaan, mitä
maatalouden tukien toimeenpanosta anne-
tussa laissa (192/2013) säädetään todentamis-
viranomaisesta.

14 §

Seurantakomitea

Yleisasetuksen 47 artiklassa tarkoitetun
seurantakomitean kokoonpanosta, jäsenistä ja
tehtävistä säädetään Euroopan unionin lain-
säädännössä. Valtioneuvosto asettaa seuran-
takomitean ja päättää sen tarkemmasta ko-
koonpanosta. Maa- ja metsätalousministeriö
päättää seurantakomitean jäsenen nimittämi-
sestä eronneen tilalle.

Seurantakomitea laatii itselleen työjärjes-
tyksen, jonka maa- ja metsätalousministeriö
vahvistaa. Seurantakomitean on pyrittävä
päätöksenteossaan yksimielisyyteen. Jos pää-
töstä ei voida tehdä yksimielisesti, päätök-
seksi tulee kanta, jota vähintään kaksi kol-
mannesta on kannattanut.

Menettelystä, jota seurantakomitea noudat-
taa hoitaessaan sille säädettyjä tehtäviä, sää-
detään hallintolaissa (434/2003), kielilaissa
(423/2003), saamen kielilaissa (1086/2003),
viranomaisten toiminnan julkisuudesta anne-
tussa laissa (621/1999) ja sähköisestä asioin-
nista viranomaistoiminnassa annetussa laissa
(13/2003). Seurantakomitean päätöksente-
koon osallistuvien henkilöiden toimintaan so-
velletaan rikosoikeudellista virkavastuuta
koskevia säännöksiä heidän hoitaessaan seu-
rantakomitealle säädettyjä tehtäviä. Vahin-
gonkorvausvastuusta säädetään vahingonkor-
vauslaissa (412/1974).

15 §

Maaseutuverkosto

Maaseutuasetuksen 54 artiklassa tarkoitet-
tuja tehtäviä hoitaa mainitussa artiklassa tar-
koitettu maaseutuverkosto. Maaseutuverkos-
ton toiminnasta vastaavasta tahosta ja toimin-
nan ohjauksesta sekä toimintasuunnitelmien
ja -kertomusten sisällöstä ja hyväksymisessä
noudatettavasta menettelystä säädetään tar-
kemmin valtioneuvoston asetuksella.

16 §

Paikallinen toimintaryhmä

Paikallinen toimintaryhmä vastaa yleisase-
tuksen 34 artiklassa tarkoitettujen tehtävien
hoitamisesta ja osallistuu maaseutuasetuksen
42 artiklassa tarkoitettujen tehtävien hoitami-
seen sen mukaan kuin siitä erikseen lailla
säädetään.

Paikallinen toimintaryhmä voi olla rekiste-
röity yhdistys tai osuuskunta, jolla on riittä-
vät toiminnalliset, taloudelliset ja hallinnolli-
set edellytykset paikallisen toimintaryhmän
tehtävien hoitamiseksi. Paikallisen toiminta-
ryhmän jäsenistön on edustettava laaja-alai-
sesti sen toimialueen paikallisia toimijoita, ja
sen toiminnan on oltava avointa kaikille. Pai-
kallisessa toimintaryhmässä ovat edustettuina
ainakin paikallisen maaseudun kehittämisen
kannalta tärkeät viranomaiset, yhdistykset ja
paikallisen kehittämisstrategian toteutusalu-
een asukkaat. Paikallisen toimintaryhmän
hallituksessa on oltava tasapuolisesti edustet-
tuina sen toimialueen kuntien, yksityisoikeu-
dellisten yhteisöjen tai säätiöiden edustajat ja
paikallisen väestön edustajat.

Menettelystä, jota paikallinen toiminta-
ryhmä noudattaa hoitaessaan sille säädettyjä
tehtäviä, säädetään hallintolaissa, kielilaissa,
saamen kielilaissa, viranomaisten toiminnan
julkisuudesta annetussa laissa ja sähköisestä
asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa
laissa. Paikallisen toimintaryhmän päätöksen-
tekoon osallistuvien ja sen palveluksessa ole-
vien henkilöiden toimintaan sovelletaan rikos-
oikeudellista virkavastuuta koskevia säännök-
siä heidän hoitaessaan paikalliselle toiminta-
ryhmälle säädettyjä tehtäviä. Vahingonkorva-
usvastuusta säädetään vahingonkorvauslaissa.
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4 luku

Erinäiset säännökset

17 §

Ohjelmasta tiedottaminen

Ohjelman sisältämistä mahdollisuuksista ja
vaikutuksista on tiedotettava laajasti ohjel-
man toteuttamisalueella. Valtakunnallisesta
tiedottamisesta vastaavat maa- ja metsäta-
lousministeriö, Maaseutuvirasto ja maaseutu-
verkosto. Tiedottamisesta toimialueellaan
vastaavat välittävät toimielimet ja paikalliset
toimintaryhmät.

18 §

Tiedonantovelvollisuus

Välittävän toimielimen ja paikallisen toi-
mintaryhmän on salassapitosäännösten estä-
mättä annettava maa- ja metsätalousministe-
riölle, Maaseutuvirastolle ja maksajaviras-
tolle kaikki tässä laissa tarkoitettujen tehtä-
vien hoitamiseksi välttämättömät tiedot.

19 §

Euroopan unionin rahoitus

Euroopan unionin rahoitusosuus tuloute-

taan valtion talousarvioon. Jos ohjelman kan-
sallinen rahoitusosuus myönnetään maatilata-
louden kehittämisrahaston varoista, Euroopan
unionin rahoitusosuus tuloutetaan maatilata-
louden kehittämisrahastoon.

20 §

Muutoksenhaku

Maa- ja metsätalousministeriön päätökseen
asiassa, joka koskee paikallisen toimintaryh-
män ja maaseudun innovaatioryhmän hyväk-
symistä, saa hakea muutosta valittamalla kor-
keimpaan hallinto-oikeuteen siten kuin hal-
lintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

21 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 22 päivänä tam-
mikuuta 2014.

Tällä lailla kumotaan laki maaseudun ke-
hittämiseen liittyvien ohjelmien hallinnoin-
nista (532/2006).

Tämän lain voimaan tullessa voimassa ol-
leita säännöksiä sovelletaan ohjelmaan, jonka
toteuttaminen on alkanut ennen tämän lain
voimaantuloa.

Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2014

Tasavallan Presidentti

SAULI NIINISTÖ

Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen
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