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Laki
maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain (999/2012) 3 §:n 16

ja 17 kohta, 32 a § ja sen edellä oleva väliotsikko sekä 33–36 ja 82 §,
sellaisina kuin niistä ovat 3 §:n 16 ja 17 kohta ja 32 a § laissa 1194/2013, sekä
lisätään lakiin uusi 33 a–33 c § seuraavasti:

3 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

16) koulujakelutuella markkinajärjestelyasetuksen II osan I osaston II luvun 1 jaksossa
tarkoitettua tukea maitotuotteiden, hedelmien ja vihannesten toimittamiseksi koulujen op-
pilaille; 

17) EU:n koulujakelulainsäädännöllä markkinajärjestelyasetuksen II osan I osaston
II luvun 1 jakson ja horisontaaliasetuksen koulujakelutukea koskevia säännöksiä sekä Eu-
roopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 soveltamissäännöistä he-
delmien ja vihannesten, banaanien ja maidon toimittamisesta oppilaitoksiin myönnettävän
unionin tuen osalta annettua komission täytäntöönpanoasetusta (EU) 2017/39, Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 täydentämisestä hedelmien ja vi-
hannesten, banaanien ja maidon toimittamiseen oppilaitoksille myönnettävän unionin
tuen osalta sekä komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 907/2014 muuttamisesta an-
nettua komission delegoitua asetusta (EU) 2017/40 ja maataloustuotteiden yhteiseen
markkinajärjestelyyn liittyvien tiettyjen tukien ja vientitukien vahvistamista koskevien
toimenpiteiden määrittämisestä annettua neuvoston asetusta (EU) N:o 1370/2013;

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

Koulujakelutuki

32 a § 

Koulujakelutuen kansallinen strategia

Markkinajärjestelyasetuksessa tarkoitetusta koulujakelutuen kansallisesta strategiasta
ja siihen liittyvästä Euroopan unionin komissiolle toimitettavasta määrärahoja koskevasta
ehdotuksesta sekä näihin liittyvistä muutoksista päättää maa- ja metsätalousministeriö.
HE 21/2017
MmVM 6/2017
EV 46/2017
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33 § 

Koulujakelutukeen kelpoiset tuotteet

Sen lisäksi, mitä koulujakelutukeen kelpoisten tuotteiden vaatimuksista säädetään
EU:n koulujakelulainsäädännössä, tuotteiden on vastattava ravitsemussuosituksia. Tuki-
kelpoisten tuotteiden valinnassa voidaan huomioida tuotteiden luonnonmukainen tuotan-
totapa, kausiluonteisuus ja saatavuus sekä käytettävissä olevan tuen määrä, lyhyet toimi-
tusketjut ja ympäristöhyödyt. Ravitsemussuositusten huomioimisesta ja tukikelpoisista
tuotteista annetaan tarkempia säännöksiä valtioneuvoston asetuksella.

33 a § 

Koulujakelutuen kohderyhmä

Koulujakelutukea voidaan myöntää päiväkodissa oleville lapsille tai oppilaitosta käy-
ville lapsille tai oppilaille jaettavien maitotuotteiden, hedelmien ja vihannesten hankin-
taan. Tuki voidaan kohdentaa tietylle ikäryhmälle, jos tämä on terveellisten ruokailutottu-
musten edistämisen vaikuttavuuden, käytettävissä olevan tuen määrän ja jakelun tehok-
kaan toteuttamisen kannalta perusteltua. Tuen kohdentamisesta voidaan antaa tarkempia
säännöksiä valtioneuvoston asetuksella.  

33 b § 

Koulujakelutuen määrä ja tukikausi 

Koulujakelutuen enimmäismäärästä lukuvuoden aikana koko maassa säädetään EU:n
koulujakelulainsäädännössä. Koulujakelutukea voidaan myöntää EU:n koulujakelulain-
säädännössä säädetyn enimmäismäärän ja valtion talousarvion määrärahojen puitteissa. 

Yksittäiselle tukikelpoiselle tuotetyypille myönnettävän tuen määrässä ja tukikauden
pituudessa voidaan ottaa huomioon tuen enimmäismäärän lisäksi lasten ja oppilaiden ar-
vioitu määrä sekä tuotteiden hinta, määrä ja tuotantotapa. Tukitaso määräytyy tuotteen toi-
mitusajankohdan mukaan. Koulujakelutuen määrästä ja tukikauden pituudesta annetaan
tarkempia säännöksiä valtioneuvoston asetuksella EU:n lainsäädännön asettamissa rajois-
sa. 

Jos hyväksyttävien hakemusten perusteella laskettava tuen määrä ylittää tuotteiden han-
kintaan käytettävissä olevan tuen enimmäismäärän, tuen määrää muutetaan suhteessa ylit-
tymiseen. Tuen määrän muuttamistavasta voidaan antaa tarkempia säännöksiä valtioneu-
voston asetuksella. 

33 c § 

Koulujakelutuen liitännäis-, arviointi- ja tiedotustoimenpiteet

EU:n koulujakelulainsäädännössä tarkoitetut liitännäis-, arviointi- ja tiedotustoimenpi-
teet toteutetaan julkisina hankintoina. Maaseutuviraston on hankinnan yhteydessä varmis-
tettava, että:

1) toimenpiteiden toteuttajaksi hakeva toimija antaa EU:n koulujakelulainsäädännössä
säädetyn sitoumuksen; 

2) toimenpiteiden toteuttajaksi valittu toimija ja tämän toteuttamat toimenpiteet täyttä-
vät EU:n koulujakelulainsäädännössä säädetyt vaatimukset;

3) toimenpiteiden toteuttajaksi valitun toimijan kanssa laaditaan sopimus, jossa vah-
vistetaan EU:n koulujakelulainsäädännössä säädetyt liitännäistoimenpiteiden toteutuk-
seen liittyvät velvollisuudet ja vastuut;

4) toimenpiteiden toteuttajaksi valittu toimija sitoutuu pitämään kirjaa ja ilmoittamaan
Maaseutuvirastolle toimenpiteiden toteuttamista koskevat tiedot.
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Osuudesta, joka koulujakelutuen enimmäismäärästä voidaan enintään käyttää liitän-
näis-, arviointi- ja tiedotustoimenpiteisiin, säädetään EU:n koulujakelulainsäädännössä.
Niihin käytettävästä määrästä voidaan antaa tarkempia säännöksiä valtioneuvoston ase-
tuksella. 

34 §

Koulujakelutuen hakijoiden hyväksyminen

Koulujakelutuen hakijan velvollisuudesta hakea hyväksymistä tähän tarkoitukseen sää-
detään EU:n koulujakelulainsäädännössä. Maaseutuvirasto päättää hakemuksesta hyväk-
symisestä. Hyväksymisen edellytyksenä on sen lisäksi, mitä EU:n koulujakelulainsäädän-
nössä säädetään, että hakija on julkinen tai viranomaisen hyväksymä yksityinen päiväkoti,
esikoulu, perusasteen oppilaitos tai toisen asteen oppilaitos taikka niiden toiminnasta vas-
taava viranomainen (hyväksytty koulujakelutuen hakija).

Koulujakelutukea voi hakea hyväksytyn koulujakelutuen hakijan puolesta tälle koulu-
jakelutuen kohteena olevia tuotteita toimittava toimija, joka on hyväksytty tähän tarkoi-
tukseen (hyväksytty koulujakelutuotteiden toimittaja). Maaseutuvirasto päättää hakemuk-
sesta hyväksymisestä. Hyväksymisen edellytyksenä on sen lisäksi, mitä EU:n koulujake-
lulainsäädännössä säädetään, että tuotteiden toimittaja esittää hyväksytyn koulujakelutuen
hakijan antaman valtuutuksen tuen hakemiseen tämän puolesta.

Tässä pykälässä tarkoitettua hyväksymistä hakevan toimijan on esitettävä hyväksymis-
tä koskevassa hakemuksessa tässä pykälässä tarkoitetut hyväksymisen edellytyksiä kos-
kevat tiedot. Maaseutuvirasto voi antaa tarkempia määräyksiä hakemuksissa esitettävistä
tiedoista.

Myönnetty hyväksyminen on voimassa toistaiseksi. Hyväksymisen peruuttamisen edel-
lytyksistä ja peruutetun hyväksymisen uudelleen voimaansaattamisen edellytyksistä sää-
detään EU:n koulujakelulainsäädännössä.

35 §

Hyväksyttyä koulujakelutuen hakijaa koskevat vaatimukset

Hyväksytyn koulujakelutuen hakijan on:
1) varmistettava tuen kohteena olevien tuotteiden jakelu ainoastaan tuen kohderyh-

mään kuuluville lapsille tai oppilaille;
2) pidettävä kirjaa jaetuista tukikelpoisista tuotteista; ja
3) ilmoitettava Maaseutuvirastolle 1 kohdassa tarkoitettujen lapsien ja oppilaiden lu-

kumäärää ja näille jaettuja tuotteita koskevat tiedot.
Muista koulujakelutuen myöntämisen ja maksamisen edellytyksistä säädetään EU:n

koulujakelulainsäädännössä.
Edellä 1 momentissa tarkoitetuista kirjattavista ja ilmoitettavista tiedoista voidaan an-

taa tarkempia säännöksiä valtioneuvoston asetuksella EU:n lainsäädännössä säädetyissä
rajoissa. Valtioneuvoston asetuksella voidaan lisäksi säätää siitä ajanjaksosta, jonka hy-
väksytyn koulujakelutuen hakijan yksittäisen tukihakemuksen tulee kattaa.

36 §

Hyväksyttyä koulujakelutuotteiden toimittajaa koskevat vaatimukset

Jos koulujakelutukea hakee hyväksytty koulujakelutuotteiden toimittaja, tuen myöntä-
misen edellytyksenä on, että tämä:

1) alentaa tukihakemuksen kohteena olevien tuotteiden hintaa vähintään maksettavaa
tukea vastaavalla määrällä siten, että alennetun hinnan ja tuen yhteenlaskettu määrä ei yli-
tä hintaa, jonka vastaavantyyppiset asiakkaat maksavat kyseiselle tuotteiden toimittajalle;
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2) pitää kirjaa tuotteiden hinnan alentamista koskevista tiedoista tietojärjestelmällä,
josta voidaan todentaa 1 kohdassa tarkoitetun vaatimuksen noudattaminen;

3) ilmoittaa Maaseutuvirastolle tämän pyynnöstä ilman aiheetonta viivytystä tiedot,
joiden perusteella voidaan varmistaa hinnan alentaminen kunkin hyväksytyn koulujakelu-
tuen hakijan osalta.

Maaseutuvirastolla on oikeus saada 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetut tiedot salassapi-
tosäännösten estämättä.

Hyväksytyltä koulujakelutuotteiden toimittajalta edellytettävistä toimitettuja tuotteita
koskevista tiedoista ja muista tuen myöntämisen edellytyksistä säädetään EU:n kouluja-
kelulainsäädännössä. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetuista kirjattavista tiedoista ja tietojärjestelmistä voidaan
antaa tarkempia säännöksiä valtioneuvoston asetuksella EU:n lainsäädännössä säädetyis-
sä rajoissa. Valtioneuvoston asetuksella voidaan lisäksi säätää siitä ajanjaksosta, jonka hy-
väksytyn koulujakelutuotteiden toimittajan yksittäisen tukihakemuksen tulee kattaa.

82 § 

Korjauskehotus ja huomautus hyväksytylle toimijalle  

Hyväksymisen myöntäneen viranomaisen on annettava EU:n markkinajärjestelylain-
säädännössä tarkoitetulle hyväksytylle toimijalle kirjallinen korjauskehotus, jollei EU:n
markkinajärjestelylainsäädännöstä muuta johdu, jos tämä:

1) ei täytä tässä laissa tai EU:n markkinajärjestelylainsäädännössä tarkoitettuja hyväk-
symisen edellytyksiä; tai

2) laiminlyö tai rikkoo toimintaansa koskevia tässä laissa tai EU:n markkinajärjeste-
lylainsäädännössä säädettyjä vaatimuksia.

Korjauskehotuksen antaneen viranomaisen on asetettava toimijalle määräaika, jonka
kuluessa havaitut puutteet, laiminlyönnit tai rikkomukset on korjattava, jollei määräajan
asettaminen ole ilmeisen tarpeetonta.

Jos korjaaminen on mahdotonta, hyväksymisen myöntänyt viranomainen voi korjaus-
kehotuksen asemesta antaa toimijalle huomautuksen.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2017.
Oppilaitoksille ja päiväkodeille 31 päivään heinäkuuta 2017 mennessä toimitettuihin

tuotteisiin sovelletaan tämän lain voimaantullessa voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 16 päivänä kesäkuuta 2017

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä
JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ    ISSN 1455-8904
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