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valtionavustuksesta ruokaketjun toiminnan edistämiseksi

Annettu Helsingissä 21 päivänä elokuuta 2014

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtionavustuslain (688/2001) 8 §:n ja
valtion talousarviosta annetun lain (423/1988) 7 c §:n nojalla, sellaisena kuin niistä jälkimmäi-
nen on laissa 689/2001:

1 §

Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään valtion talous-
arvion mukaisen ruokaketjun kehittämiseen
tarkoitetun valtionavustuksen myöntämisestä
ja käyttämisestä.

2 §

Avustuksensaaja

Avustusta voidaan myöntää yrityksille ja
muille yhteisöille.

3 §

Avustettavat hankkeet

Avustusta voidaan myöntää laajoihin, val-
takunnallisiin ruokaketjun toiminnan edistä-
mishankkeisiin, joiden kesto on enintään
kolme vuotta.

4 §

Avustettavia hankkeita koskevat yleiset
vaatimukset

Terveellisten ruokailutottumusten edistä-
miseen liittyviin hankkeisiin voidaan myön-
tää avustusta, jos hankkeissa noudatetaan

elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja ter-
veysväitteistä annettua Euroopan parlamentin
ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1924/2006,
valtion ravitsemusneuvottelukunnan suosi-
tuksia sekä terveyttä edistävän liikunnan ja
ravinnon kehittämislinjoja koskevaa valtio-
neuvoston periaatepäätöstä.

Jäsenyys avustuksensaajana toimivassa yh-
teisössä ei saa olla edellytyksenä hankkee-
seen liittyvien palvelujen saamiselle.

Avustusta voidaan myöntää tiettyjen maa-
ja metsätalousalan ja maaseutualueiden tuki-
muotojen toteamisesta sisämarkkinoille so-
veltuviksi Euroopan unionin toiminnasta teh-
dyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan mukai-
sesti annetun komission asetuksen (EU) N:o
702/2014, jäljempänä maa- ja metsätalous-
alan ja maaseutualueiden ryhmäpoikkeusase-
tus, 1 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoi-
tetuille maatalouden alkutuotannon, maata-
loustuotteiden jalostuksen tai maataloustuot-
teiden kaupan pitämisen alalla toimiville
mikroyrityksille ja pienille ja keskisuurille
yrityksille. Maa- ja metsätalousalan kehitys-
työhön liittyviin hankkeisiin ei sovelleta 1
artiklan 1 kohdan a alakohtaa.

Avustusta ei myönnetä maa- ja metsätalo-
usalan ja maaseutualueiden ryhmäpoikkeus-
asetuksen 1 artiklan 5 kohdassa tarkoitetuille
yrityksille, joilta Euroopan komission päätök-
sen nojalla peritään takaisin sääntöjenvastaista
ja sisämarkkinoille soveltumatonta tukea.



Avustusta ei myöskään myönnetä maa- ja
metsätalousalan ja maaseutualueiden ryhmä-
poikkeusasetuksen 1 artiklan 6 kohdassa tar-
koitetuille vaikeuksissa oleville yrityksille.

5 §

Avustettava toiminta

Avustusta voidaan myöntää ja käyttää tie-
tämyksen siirtoon ja tiedotusta koskeviin toi-
miin edellyttäen, että toiminta on maa- ja
metsätalousalan ja maaseutualueiden ryhmä-
poikkeusasetuksen 21 artiklan mukaista.

Avustusta voidaan myöntää ja käyttää maa-
taloustuotteiden menekinedistämiseen edel-
lyttäen, että toiminta on maa- ja metsätalous-
alan ja maaseutualueiden ryhmäpoikkeusase-
tuksen 24 artiklan mukaista.

Avustusta voidaan myöntää ja käyttää
maatalousalan kehitystyöhön edellyttäen, että
toiminta on maa- ja metsätalousalan ja maa-
seutualueiden ryhmäpoikkeusasetuksen 31
artiklan mukaista.

6 §

Avustuksen määrä

Myönnettävän avustuksen enimmäismäärä
on 80 prosenttia hyväksyttävistä kustannuk-
sista, jollei hankkeen tavoitteiden saavuttami-
seksi välttämättömistä ja perustelluista syistä
muuta johdu.

7 §

Hyväksyttävät kustannukset

Avustusta voidaan myöntää tukikelpoisten
toimenpiteiden tarpeellisiin ja kohtuullisiin
toteuttamiskustannuksiin. Tietämyksen siir-
ron ja tiedotusta koskevien toimien hyväksyt-
tävistä kustannuksista säädetään maa- ja met-
sätalousalan ja maaseutualueiden ryhmäpoik-
keusasetuksen 21 artiklan 3 kohdassa. Maata-
loustuotteiden menekinedistämisen hyväksyt-
tävistä kustannuksista säädetään maa- ja met-
sätalousalan ja maaseutualueiden
ryhmäpoikkeusasetuksen 24 artiklan 4 ja 5
kohdassa. Maatalousalan kehitystyön hyväk-
syttävistä kustannuksista säädetään maa- ja
metsätalousalan ja maaseutualueiden ryhmä-

poikkeusasetuksen 31 artiklan 6 kohdassa.
Avustusta voidaan myöntää 1 momentissa

tarkoitettujen kustannusten arvonlisäveron
osuuteen, jos avustuksen saaja esittää verotta-
jalta saadun todistuksen tai muun luotettavan
selvityksen siitä, ettei kyseiseen toimintaan
liittyviä kustannuksia voida vähentää avus-
tuksen saajan toiminnassa.

Yleishallinnon kulut ja muut hankkeelle
jaettavat kustannukset voidaan hyväksyä vain
siltä osin kuin ne kohdennetaan hankkeen
toteuttamiseen.

8 §

Hyväksyttävien kustannusten rajoitukset

Avustusta ei myönnetä kustannuksiin,
jotka johtuvat:

1) edustusmenoista;
2) rahoituskuluista;
3) kustannuksista, jotka aiheutuvat avus-

tuksensaajan tavanomaiseen liiketoimintaan
kuuluvasta toiminnasta;

4) luontaisetuina suoritettavista kuluista
Avustusta ei myönnetä maa- ja metsätalo-

usalan ja maaseutualueiden ryhmäpoikkeus-
asetuksen 21 artiklan 3 kohdan c ja d alakoh-
tien eikä 31 artiklan 6 kohdan c alakohdan
mukaisiin kustannuksiin.

Palkkaus- ja palkkiokustannuksista ei hy-
väksytä määrää, joka ylittää alalla maksetta-
vien palkkojen ja palkkioiden tason.

Materiaalit ja välineet on vuokrattava,
jollei niiden hankkiminen ole vuokraamista
edullisempaa.

Matkakustannuksina hyväksytään enintään
valtion matkustussäännön mukainen verova-
paa korvaus.

Kustannuksiin, jotka ovat syntyneet ennen
kuin Maaseutuvirasto on myöntänyt ruoka-
ketjun edistämisen avustuksen, ei myönnetä
avustusta.

9 §

Avustuksen hakeminen

Avustusta haetaan Maaseutuvirastosta tä-
män vahvistamalla lomakkeella erikseen il-
moitettavana ajankohtana. Avustusta on haet-
tava ennen hankkeen toteuttamisen aloitta-
mista.
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Hakemuksessa tulee esittää seuraavat tie-
dot:

1) hakijan ja mahdollisen valtionavustus-
lain (688/2001) 7 §:n 2 momentissa tarkoite-
tun avustuksen siirronsaajan yhteystiedot ja
vastuuhenkilöt;

2) hakijan toimintasuunnitelma ja vahvis-
tettu talousarvio sille vuodelle, jolle avustusta
haetaan;

3) haettavan avustuksen suuruus ja selvitys
hankkeeseen haetuista muista julkisista
tuista;

4) tiedot hakijan kolmena edellisenä
vuonna vastaavantyyppisiin hankkeisiin saa-
mista julkisista avustuksista;

5) hankesuunnitelma;
6) pyydettäessä hakijan viimeksi päätty-

nyttä tilikautta koskeva toimintakertomus, ti-
linpäätös ja tilintarkastuskertomus.

Hankesuunnitelmassa tulee esittää seuraa-
vat tiedot:

1) hankkeen tavoitteet, niiden toteutumisen
seurantatapa ja käytettävät mittarit;

2) hankkeen toteuttamistapa, toteuttajata-
hot ja niiden välinen työnjako;

3) hankeyhteistyö;
4) hankkeen kohderyhmät ja aikataulu;
5) hankkeen rahoitussuunnitelma ja talous-

arvio toiminnoittain eriteltynä;
6) hankeviestintä sekä hankkeen tulosten

julkaisu- ja hyödyntämissuunnitelma;
7) hankkeen tuotosten käyttö hankkeen

päätyttyä;
8) arvio henkilötyövuosista.

10 §

Selvitys valtionavustuksen käytöstä

Avustuksensaajan on annettava Maaseutu-
virastolle selvitys avustuksen käytöstä kol-
men kuukauden kuluessa avustettavan toi-
minnan päättymisestä.

Selvityksessä tulee esittää seuraavat tiedot:
1) selvitys hankkeen toteuttamistavasta ja

sen tavoitteiden toteutumisesta hakemuksessa
ilmoitettujen mittarien mukaisesti;

2) selvitys avustuksen käytöstä hakemuk-
sen mukaisen talousarvion erittelyn mukai-
sesti;

3) näytekappaleet kaikesta avustuksella ra-
hoitetusta aineistosta;

4) selvitys hankintojen tarjouskilpailu- ja
valintamenettelyistä;

5) tilintarkastajan lausunto siitä, onko
avustus käytetty avustuspäätöksen mukaisesti
ja siitä, ovatko avustuksen myöntäjälle anne-
tut tiedot varojen käytöstä yhtäpitävät avus-
tuksensaajan kirjanpidon kanssa.

Avustuksensaajan toimintakertomus ja ti-
linpäätös on toimitettava Maaseutuvirastolle
heti niiden valmistuttua, kuitenkin viimeis-
tään kuuden kuukauden kuluttua hankkeen
valmistumisesta.

Mikäli avustusta siirretään, tulee Maaseu-
tuvirastolle toimittaa selvitys avustuksen siir-
rosta ja tätä koskevan sopimuksen jäljennös
sekä 2 momentin mukaiset tiedot myös siir-
ronsaajan osalta.

11 §

Kirjanpito

Avustuksen saajan ja mahdollisen avustuk-
sen siirronsaajan tulee pitää hankkeesta kir-
janpitolain (1336/1997) mukaista kirjanpitoa
erillisellä kustannuspaikalla tai muulla tavalla
siten, että avustuksen käytön valvonta on vai-
keudetta mahdollista. Avustuksen saajan on
säilytettävä kaikki avustettavan hankkeen to-
teuttamiseen liittyvät tositteet kirjanpitolain
mukaisesti.

12 §

Avustuksen maksaminen

Avustus maksetaan kolmessa erässä. Kah-
den ensimmäisen erän suuruus on 40 prosent-
tia ja viimeisen erän 20 prosenttia myönne-
tystä avustuksesta. Valtionavustuksen lopulli-
nen määrä vahvistetaan toteutuneiden hyväk-
syttävien kustannusten perusteella. Avustuk-
sen viimeinen erä maksetaan sen jälkeen, kun
Maaseutuvirasto on hyväksynyt 10 §:n mu-
kaisen selvityksen.

13 §

Viranomaiset

Maaseutuvirasto vastaa avustuksen hake-
miseen, myöntämiseen ja maksamiseen liitty-
vistä viranomaistehtävistä. Maa- ja metsäta-

3680/2014



lousministeriö ohjaa käsittelyä antamalla
haun valmistelun linjaukset ja vahvistamalla
hankekohtaisen käyttösuunnitelman.

14 §

Käyttösuunnitelman valmistelu

Maa- ja metsätalousministeriö antaa vuo-
sittain Maaseutuvirastolle ruokaketjun kehit-
tämisen määrärahan käyttösuunnitelman val-
mistelun linjaukset ja alustavan määrärahake-
hyksen seuraavalle vuodelle.

Maaseutuvirasto laatii maa- ja metsätalo-
usministeriölle ehdotuksen seuraavan vuoden
ruokaketjun kehittämisen määrärahan käyttö-
suunnitelmaksi. Käyttösuunnitelma laaditaan
hankekohtaisena ja siihen sisältyvät avustus-
ja sopimusehdot.

15 §

Käyttösuunnitelman sisältö

Käyttösuunnitelmaan on sisällytettävä:
1) selvitykset hankkeista ja hankekokonai-

suuksista ja niiden toteuttajista sekä toteutus-
aikatauluista;

2) selvitykset hankkeiden ja hankekoko-
naisuuksien toteuttamisesta kyseessä olevana
vuonna aiheutuvista kustannuksista;

3) selvitykset seuraaville vuosille jatkuvien

hankkeiden ja hankekokonaisuuksien toteut-
tamisesta aiheutuvista kustannuksista.

16 §

Käyttösuunnitelman vahvistaminen

Maa- ja metsätalousministeriö vahvistaa
käyttösuunnitelman ja antaa sitä koskevan
toimeenpanopäätöksen.

17 §

Käyttösuunnitelman toimeenpano

Maaseutuvirasto antaa maa- ja metsätalo-
usministeriölle vuosittain selvityksen määrä-
rahan käytöstä ja hankkeiden toteutuksesta.

18 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 26 päivänä elo-
kuuta 2014.

Tämän asetuksen mukaista avustusta voi-
daan myöntää 30 päivään kesäkuuta 2021.

Avustuksen myöntämisen ja maksamisen
edellytyksenä on Euroopan unionin valtiontu-
kia koskevan ilmoitusmenettelyn loppuun
saattaminen siten, ettei Euroopan komissio
vastusta tässä asetuksessa säädettyjä avustuk-
sen myöntämisen edellytyksiä.

Helsingissä 21 päivänä elokuuta 2014

Maa- ja metsätalousministeri Petteri Orpo

Neuvotteleva virkamies Anna-Leena Miettinen
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