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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maa- ja metsätalou
den rakennepoliittisista toimenpiteistä annetun lain 31 §:n muut
tamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maa
ja metsätalouden rakennepoliittisista toimen
piteistä annetun lain 31 §: ää siten, että lain 
soveltamisalaan kuuluvia tukia myönnettäes
sä voitaisiin käyttää valtion talousarviosta 
annetun lain mukaista valtuusmenettelyä. 

Lisäksi esityksessä ehdotetaan Euroopan 
yhteisön rakennerahastojen rahoitusosuuden 
tuloutusta koskevia säännöksiä eräiltä osin 

muutettaviksi. Maatilatalouden kehittämis
rahaston varoja voitaisiin lisäksi eräissä ta
pauksissa käyttää hankerahoitukseen. 

Esitys liittyy valtion vuoden 1999 talous
arvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväk
si sen yhteydessä. 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voi
maan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun 
se on hyväksytty ja vahvistettu. 

PERUSTELUT 

1. Nykytila 

1.1. Lainsäädäntö ja käytäntö 

Suomen Iiityttyä Euroopan unianiin (EU) 
on maa- ja metsätalouden rakennepoliittisia 
toimenpiteitä voitu rahoittaa osaksi Euroo
pan yhteisön (EY) rakennerahastojen varoin. 
Lisäksi Euroopan maatalouden tuki- ja oh
jausrahasto (EMOTR) osallistuu niin sanot
tujen liitännäistoimenpiteiden rahoittamiseen. 
Näitä ovat maatalouden ympäristötuki, met
sityksen tukeminen ja maatalouden var
haiseläketuki. Rakennerahastoista rahoitetta
via toimenpiteitä ovat maatilojen toi
mintaedellytyksiin liittyvät tuet ja maaseu
dun kehittämiseen tarkoitetut tuet. 

Tukien myöntöperusteista säädetään asian
omaisissa EY:n asetuksissa. Tukijärjestel
mien kansallisesta hallintomenettelystä sää
detään maa- ja metsätalouden rakennepoliit
tisista toimenpiteistä annetussa laissa 
(1303/1994), jonka 31 §:ssä säädetään tukien 
rahoitusmenettelystä. Pääsääntöisesti liitän
näistoimenpiteiden yhteisöosuus rahoitetaan 
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EMOTR:n tukiosastosta ja kansallinen osuus 
valtion talousarvion määrärahasta. Muiden 
rakennetoimenpiteiden yhteisöosuus rahoite
taan pääosin EMOTR:n ohjausosastosta. 
Kansallinen osuus rahoitetaan osaksi valtion 
talousarvion määrärahasta ja maatilojen tukia 
koskeviita osin pääasiassa maatilatalouden 
kehittämisrahaston varoista. 

Lain 31 §:n 2 momentin mukaan varat 
tuloutetaan pääsääntöisesti valtion talousarvi
on kautta valtiovarastoon. Maatilatalouden 
kehittämisrahastoon varat tuloutetaan, kun 
kysymys on ohjausosastosta valtionlainojen 
korkoetuuteen ja avustuksiin saatavasta ra
hoitusosuudesta. Jos kysymys on luonnon
haittakorvauksesta tai kauppa- ja teollisuus
ministeriön hallinnonalalla myönnettävistä 
avustuksista, varat tuloutetaan kuitenkin ta
lousarvioon. Momentin mukaan tuloutukses
ta vastaa Valtiokonttori, kun kysymys on tu
kiosastosta saatavista varoista. Maa- ja met
sätalousministeriön tietopalvelukeskus taas 
tulouttaa ohjausosastosta saatavat varat. Käy
tännössä EMOTR:sta saatavien varojen tu
loutuksesta kuitenkin on vastannut kaikilta 
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osin tietopalvelukeskus. 
Lain 31 §.n 3 momentin mukaan tuki 

myönnetään pääsääntöisesti valtion talousar
viossa osoitetusta määrärahasta. Suurimman 
ryhmän muodostavat liitännäistoi
menpiteisiin ja luonnonhaittakorvauksiin 
myönnettävät tuet sekä tavoiteohjelmien to
teuttamiseksi myönnettävät kehittämishanke
tuet. Momentin mukaan maatilatalouden ke
hittämisrahaston varoista myönnetään tuki, 
joka perustuu lain 4-7, 9-11, 17, 24 tai 
25 §:ään. Korkotuki sekä kauppa- ja teolli
suusministeriön hallinnonalalla tuki myönne
tään kuitenkin talousarvion määrärahasta. 

Lain 31 §:n 5 momentin mukaan tuki pyri
tään maksamaan lopulliselle tuen saajalle 
sitä mukaa, kuin EY maksaa rahoitusosuut
taan. Rahoitusosuuksien saamisessa käyte
tään hyväksi mahdollisuutta saada EY:ltä 
ennakkorahoitusta. Tukea voidaan maksaa 
vasta sen jälkeen, kun EY on hyväksynyt 
tukijärjestelmän tai ohjelman ja asian
omainen viranomainen on tehnyt päätöksen 
tuen myöntämisestä. Valtion osuus tuesta 
maksetaan yhtä aikaa EY:n osuuden kanssa. 

Asetuksen (ETY) N:o 2052/88 soveltami
sesta rakennerahastojen toiminnan yhteen
sovittamisen osalta toisaalta keskenään ja 
toisaalta Euroopan investointipankin toimin
nan ja muiden rahoitusvälineiden kanssa an
netun asetuksen (ETY) N:o 4253/88 muutta
misesta annetussa neuvoston asetuksessa 
(ETY) N:o 2082/93 säädetään muun muassa 
EY:n tukiosuuden maksamisen hakemisesta 
ja maksuista. 

Asetuksen 21 artiklan 1 kohdan mukaan 
rahoitustuki maksetaan EY :n talousarvioon 
sisältyvien maksusitoumusten mukaisesti 
jäsenvaltion hakemuksesta jäsenvaltion mää
räämälle toimivaltaiselle elimelle. EY :n tu
kiosuus maksetaan pääsääntöisesti viimeis
tään kahden kuukauden kuluessa asetetut 
edellytykset täyttävän hakemuksen vastaan
ottamisesta. Rahoitustuki voidaan suorittaa 
joko ennakkona tai todellisiin menoihin liit
tyvinä lopullisina maksuina. Kaksi vuotta tai 
kauemmin kestävien toimenpiteiden osalta 
maksut liittyvät vuosittaisia eriä koskevien 
maksusitoumusten suorittamiseen. 

Artiklan 2-5 kohdan mukaan kustakin 
maksusitoumuksesta voidaan maksaa ennak
kona enintään 50 prosenttia maksusitoumuk
sen määrästä. Toinen ennakko, joka laske
taan siten, että kahden ennakon yhteenlas
kettu määrä on enintään 80 prosenttia mak
susitoumuksesta, maksetaan sen jälkeen, kun 

jäsenvaltion toimivaltainen elin on todista
nut, että vähintään puolet ensimmäisestä en
nakosta on käytetty ja että toiminta edistyy 
tyydyttävällä nopeudella ja asetettujen ta
voitteiden mukaisesti. Maksusitoumuksen 
loppusumman suorittamisen edellytyksenä 
on, että jäsenvaltion asianomainen elin esit
tää Euroopan yhteisöjen komissiolle maksu
pyynnön määräajassa ja liittää maksupyyn
töön säädetyt toimintakertomukset ja todis
tuksen maksupyynnön ja kertomuksen oi
keellisuudesta. Jäsenvaltion on lisäksi huo
lehdittava siitä, että edunsaajat saavat enna
kot ja maksut mahdollisimman lyhyen ajan 
kuluessa ja, jos edunsaajien hakemukset 
täyttävät edellytykset maksun suorittamisek
si, pääsääntöisesti kolmen kuukauden ku
luessa siitä, kun jäsenvaltio on ottanut vas
taan määrärahat. 

Mainitussa artiklassa edunsaajilla tarkoite
taan niitä jäsenvaltion toimijoita, jotka käyt
tävät EY:n tukiosuuden. Nämä voivat olla 
valtion alueellisia viranomaisia, jotka myön
tävät ja maksavat tuen yksittäisille hankkeen 
toteuttajille tai tukijärjestelmän mukaisille 
tuensaajille. Edunsaajana voi tulla kysymyk
seen myös julkishallinnon ulkopuolinen toi
mija, joka vastaa EY:n osuuden maksatok
sista hankkeiden toteuttajille. Suomessa 
EY:n tukiosuuden käytöstä ei hyväksyttyjen 
ohjelmien mukaan maa- ja metsätalousminis
teriön hallinnonalalla voi vastata julkishallin
non ulkopuolinen taho, vaan tukiosuuden 
maksamisesta vastaa aina valtion viranomai
nen. 

Suomessa tuen maksaminen edellyttää aina 
viranomaisen hallintopäätöstä, jolla tuki en
sin myönnetään riippumatta siitä, onko ky
symys tukijärjestelmiin kuuluvista tuista, ku
ten luonnonhaittakorvauksista, vai yksittäis
ten hankkeiden tukemisesta. Tukipäätös kos
kee sekä EY:n osuutta että kansallista osuut
ta tuesta. Tukijärjestelmiin kuuluvaa tukea ei 
makseta yksityisille viljelijöille kansallisesti 
ennakkona. Luonnonhaittakorvausten osalta 
tämä johtuu tuen melko nopeasta maksami
sesta päätöksen tekemisen jälkeen. Maati
lojen investointitoissa taas maatilojen oma 
tulorahoitus yleensä kestää investointituen 
maksun sitä mukaa, kun investointia on to
teutettu. Sen sijaan tavoite 5 b ja tavoite 6 -
ohjelmien sekä yhteisöaloiteohjelmien mu
kaisesti tuetaan myös sellaisia hankkeita, joi
den toteutuminen edellyttää kansallista en
nakkomaksua, koska hanketyössä hankkeen 
toteuttajien omarahoitusosuuteen liittyvät 
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suoritukset painottuvat yleensä hankkeen 
toteuttamisen loppuvaiheeseen. 

1.2. Nykytilan arviointi 

EMOTR:n tukiosastosta on voitu hakea 
tukiosuuksien korvaamista varsin säännöl
lisesti, eikä osuuksien maksatuksessa kuten 
ei tuen myöntö- ja maksatus
menettelyssäkään ole ollut mainittavasti on
gelmia. Sen sijaan tavoiteohjelmiin sisältyvät 
EMOTR:n ohjausosastosta osittain rahoitet
tavat hankkeet ovat ohjelmakehyksessä taka
painotteisia. Tämän seurauksena osarahoitus
kelpoisten kustannusten ja EY:n tukiosuuden 
maksatusten ajallinen yhteensovittaminen 
kansallisten säädösten mukaisesti on aiheut
tanut vaikeuksia. Osittain vaikeudet johtuvat 
myös kansallisen tukiosuuden riittämättö
myydestä. 

Suomea koskevassa rakennerahastojen ra
hoituskehyksessä EY on vahvistanut EY:n 
maksusitoumukset EY osallistuu mak
susitoumusten mukaisesti tavoiteohjelmiin 
sisältyvien eri toimintalinjoihin kuuluvien 
tukijärjestelmien tai hankkeiden tukikustan
nuksiin. Ohjelmien hyväksymisen yh
teydessä on haettu ensimmäisiä EY:n osuuk
sien maksujen ennakkoja. Lisäksi monivuoti
sissa tukijärjestelmissä ja ohjelmissa kunkin 
vuoden ensimmäisten erien maksuennakkoja 
on haettu. Ennakkoja seuraavien maksuerien 
perusteena on ollut niin paljon menoja, että 
EY on maksanut vuosien 1995 ja 1996 mak
susitoumuksiin perustuvat EY:n rahoi
tusosuudet kokonaisuudessaan. Seuraavien 
vuosien ennakkojen edestä ei kuitenkaan ole 
syntynyt riittävästi kustannuksia. Tämä joh
tuu hankkeisiin liittyvien tukihakemusten 
painottumisesta etupäässä ohjelmakauden 
loppupuolelle sekä ohjelmakauden alkupuo
len hankkeiden hitaasta käynnistymisestä, 
mikä viivästyttää myönnettyjen tukien mak
suja. 

Hankkeiden toteuttamiseen ei yleensä ryh
dytä, ennen kuin tuen myöntämisestä on vi
ranomaisen päätös. Hankkeen toteuttaville 
tuensaajille voidaan maksaa ennakkona enin
tään 50 prosenttia kunkin vuoden tu
kiosuudesta. Seuraava erä voidaan maksaa 
kuitenkin vasta sen jälkeen, kun tuensaajat 
ovat toteuttaneet ennakkoa vastaavan osuu
den hankkeesta ja kustannuksia on muuten
kin syntynyt koko toisen maksatuserän edes
tä. 

Edellä esitetyn vuoksi hankkeiden rahoi-

tuspäätösten tekeminen ja päätösten perus
teella suoritettavat maksatukset ovat ajalli
sesti eriytyneet. Samansuuntainen vaikutus 
on mahdollisuudella myöntää tukea sel
laiseen hankkeeseen, joka toteutetaan 
osittain vasta seuraavan vuoden aikana. Me
nettely kuitenkin on tarkoituksenmukainen 
varsinkin hankkeissa, jotka alkavat kesken 
vuotta. 

V aitio saa vuosittain EY: Itä vuotuisen 
maksusitoumuksen perusteella ennakon. 
Vaikka hallinnolle ensimmäiset tukikustan
nukset syntyvätkin hanketta varten tuensaa
jille edellä selostetuin tavoin suoritetuista tu
kien ennakkomaksuista, seuraavat kustan
nukset syntyvät vasta sen jälkeen, kun tuen 
saajat ovat toteuttaneet saamaansa ennakkoa 
vastaavan osuuden hankkeesta. EY:ltä seu
raavaa tukiosuuden ennakkoa voidaan hakea 
vasta sen jälkeen, kun hallinnolle aiheutu
neet lopulliset kustannukset ovat vähintään 
puolet valtion saamasta ensimmäisestä enna
kosta. 

Tavoiteohjelmat uhkaavat jäädä osittain to
teutumatta myös sen vuoksi, että julkisen ra
hoituksen osuus on määrärahojen supistusten 
takia vaarassa jäädä toteutumatta ohjelmien 
mukaisesti. Tällöin ei myöskään saavuteta 
niitä myönteisiä vaikutuksia, joihin kyseisen 
alueen elinkelpoisena säilyttämisessä on oh
jelmien avulla pyritty. Julkiseksi rahoituk
seksi hyväksyttyjen rahoituslähteiden määrää 
tulisi siten laajentaa. 

2. Esityksen tavoitteet ja keskeiset 
ehdotukset 

Esityksen tavoitteena on joustavoittaa tuen 
myöntämistä niin, että rahoituskehyksen mu
kaiset EY:n rahoitusosuudet voidaan rahasto
kautena hyödyntää täysimääräisesti. Olennai
sen tärkeää tässä suhteessa on mahdollistaa 
tukipäätösten tekeminen vuoden 1999 lop
puun mennessä koko tukikehyksen mukai
sesta määrästä, jolloin varat tulevat sidotuik
si. Tukikelpoisten kustannusten perusteella 
voidaan hakea EY:n osuuden maksamista 
vielä puoli vuotta toiminnan tosiasiallisesta 
lakkaamisesta. Näin ollen EY:n osuutta voi
daan hakea niiden sidottujen varojen perus
teella, joiden perusteella syntyy kustannuksia 
vielä vuonna 2001. 

Koska tavoiteohjelmien toteutumista hait
taa myös kansallisten tukiosuuksien riittä
mättömyys, tavoitteena on lisäksi mahdollis
taa maatilatalouden kehittämisrahaston varo-
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jen käyttö tarvittaessa hankkeisiin, joiden 
avulla edistetään maaseudun toimintaedelly
tysten säilymistä maatilatalouden kehittämis
rahastosta annetun lain (657/1966) 3 §:n 1 
momentin mukaisesti. 
Edellä esitetyn vuoksi maa- ja metsätalouden 
rakennepoliittisista toimenpiteistä annetun 
lain 31 §:n 2 momenttia ehdotetaan 
muutettavaksi siten, että lain 26 §:ssä tar
koitetun ohjelmaperusteisen tuen EY:n osuus 
tulootettaisiin pääsääntöisesti valtion talous
arvion kautta valtiovarastoon, mutta se voi
taisiin tulouttaa myös maatilatalouden kehit
tämisrahastoon, jos tuki on myönnetty rahas
ton varoista. Edellä sanottu ei kuitenkaan 
koskisi metsätaloustoimenpiteitä, uusjakoja 
eikä vesihuoltotoimenpiteitä, jotka tulootet
taisiin aina valtiovarastoon. Vastaavasti 31 
§:n 3 momenttia muutettaisiin niin, että 26 
§:ssä tarkoitettu tuki maksettaisiin pääsään
töisesti talousarvion määrärahasta. Kun tuen 
myöntäminen ei enää edellyttäisi, että mää
räraha jo on talousarviossa, voitaisiin maa
seudun kehittämistoimenpiteiden tukemisessa 
hankerahoituksessa käyttää hyväksi valtion 
talousarviosta annetun lain ( 423/ 1988) 10 
§:n 1 momentin mukaista valtuusmenettelyä. 

Ehdotetut muutokset mahdollistaisivat lisäksi 
maatilatalouden kehittämisrahaston varojen 
käytön tuen kansalliseen osuuteen 
hankkeiden tukemisessa silloin, kun tavoite
ohjelmien toteuttaminen muutoin vaarantuisi. 

3. Esityksen vaikutukset 

3.1. Taloudelliset vaikutukset 

Rakennerahastojen alkuperäisessä tukike
hyksessä Suomen osuudeksi EMOTR:n oh
jausosaston tukivaroista vuosiksi 1995-1999 
on hyväksytty yhteensä 3 444 miljoonaa 
markkaa. Siitä luonnonhaittakorvausten 
osuus on 2 216 miljoonaa markkaa. Loppu
rahoituksesta on 380 miljoonaa markkaa 
osoitettu maa- ja metsätalousministeriön hal
linnonalalla toteutettaviin tavoite 5 b -ohje
lman toimintalinjan 2 mukaisiin toimenpi
teisiin ja tekniseen tukeen sekä 226 miljoo
naa markkaa vastaaviin tavoite 6 -ohjelmaan 
sisältyviin toimenpidekokonaisuuden 3.10 
mukaisiin hankkeisiin ja tekniseen tukeen. 

Hankkeiden perusteella on myönnetty ja 
maksettu julkisista varoista tukea vuosina 
1995-1997 seuraavasti: 

Vuosi Tukea Tukea Kansalli- EY:n EY:ltä 
myönnetty maksettu nen osuus osuus veloitettu 

milj.mk milj.mk tuesta osuus 
milj.mk tuesta 

milj.mk 

1995 46,74 29,81 19,62 29,27 28,77 
1996 196,88 103,95 61,61 42,34 37,93 
1997 394,71 173,48 99,74 73,87 109,28 
Yhteensä 637,71 307,48 180,97 126,16 175,98 

Julkinen tuki on jakautunut ohjelmittain 
vuosina 1995-1997 seuraavasti: 

Ohjelma Tukea Tukea Kansallinen EY:n EY:ltä 
myönnetty maksettu osuus osuus veloitettu 

milj.mk milj.mk tuesta osuus 
milj.mk tuesta 

milj.mk 

Tavoite 5 b 413,82 200,37 125,91 74,44 96,76 
Tavoite 6 193,79 97,56 51,06 46,50 54,37 
LEADER II 26,4 9,56 4,00 5,20 21,68 
INTERREG II 3,6 0,02 0,00 0,02 3,17 

Kunnat ja kuntayhtymät ovat osallistuneet yhteensä noin 13,4 miljoonaa markkaa. 
ohjelmien toteuttamiseen maksamalla tukea Talousarvion valtuusmenettelyn käyttämi-
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nen ei lisäisi valtion menoja talousarvion 
määrärahasta kysymyksessä olevaan tarkoi
tukseen, mutta se myöhentäisi niitä rahasto
kauden jälkeisille vuosille 2000 ja 2001. 
Myöhennys koskisi noin 200 miljoonan mar
kan tuen maksatus ta vuosina 2000 ja 2001. 
Maatilatalouden kehittämisrahastossa oli 

vuoden 1997 lopussa varoja yhteensä 8,2 
miljardia markkaa, josta noin 4,9 miljardia 
markkaa oli rahastosta myönnettyjä lainoja. 
Vuonna 1997 rahastoon tuloutettiin EY:n tu
kiosuutena varoja yhteensä 51,2 miljoonaa 
markkaa. Vastaavasti osarahoitteista tukea 
myönnettiin yhteensä 70,5 miljoonaa mark
kaa, josta EY:n tukiosuus oli noin 27,4 mil
joonaa markkaa. Kysymyksessä olevat tuet 
kuuluvat kaikki niin sanottuihin tavoite 5 a -
toimenpiteisiin, jotka tavoite 6 -ohjelman 
ulkopuolella eivät ole ohjelmaperusteisia. 
Kansallisia hanketukia, jotka ovat samanta
paisia kuin tavoiteohjelmien hanketuet, 
myönnettiin vuonna 1997 yhteensä 25,0 mil
joonaa markkaa. 

3.2. Ympäristövaikutukset 

Varsinkin hankkeet, jotka liittyvät niin sa
notun LEADER II -yhteisöaloitteen toteut
tamiseen tavoite 5 b ja tavoite 6 -alueilla, 
ovat lupaavalla tavalla alkaneet elävöittää 
sellaisia pienehköjä kyläyhteisöjä, joissa on 
ollut vaikea muuten luoda tavoitteellista toi
mintaa alueen asuttuna säilymisen turvaami
seksi. 
Samoin itse tavoiteohjelmien perusteella on 

luotu verkostoja, joiden päämääränä on hel
pottaa yritystoiminnan käynnisymistä alueel
la. Hankkeiden toteuttamisen hidastuminen 
aiheuttaa verkostojen jäsenten yrityskohtaista 
hankkeiden ja investointien viivästymistä, 
mikä taas vaikuttaa osaltaan alueen väestön 
työllisyyteen ja toimeentulomahdollisuuksiin 
ja sitä kautta yhteisön säilymiseen elinkel
poisena. 

3.3. Organisaatio- ja henkilöstövaiku
tukset 

Esityksellä ei ole organisatorisia tai henki
löstövaikutuksia. 

4. Asian valmistelu 

Esitys on valmisteltu maa- ja metsäta
lousministeriössä virkatyönä. 

Esityksestä on kuultu sisäasianministe
riötä. 

5. Muita esitykseen vaikuttavia seikko
ja 

Esitys liittyy valtion vuoden 1999 ta
lousarvioesitykseen ja on tarkoitettu kä
siteltäväksi sen yhteydessä. 

Eduskunnan käsiteltäväksi on annettu 
hallituksen esitys maaseutuelinkeinojen 
rahoituslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi 
laeiksi (HE 6011998 vp). Esityksessä 
ehdotetaan maa- ja metsätalouden raken
nepoliittisista toimenpiteistä annettu laki 
kumottavaksi. Maaseutuelinkeinojen ra
hoituslaki, jolla maa- ja metsätalouden 
rakennepoliittisista toimenpiteistä annet
tu laki kumottaisiin, ei kuitenkaan voi 
tulla voimaan ennen kuin Euroopan yh
teisöjen komissio on hyväksynyt eh
dotetut tukijärjestelmät. Siinä tapaukses
sa, että maaseutuelinkeinojen rahoitusla
kia ei voitaisi saattaa voimaan vuoden 
1999 alusta, EY:n osarahoittamaa tukea 
myönnettäisiin ja maksettaisiin vielä 
vuonna 1999 maa- ja metsätalouden ra
kennepoliittisista toimenpiteistä annetun 
lain nojalla, minkä vuoksi valtuusmenet
telyn mahdollistamisesta ja maatilatalou
den kehittämisrahaston varojen käyttämi
sestä olisi säädettävä muuttamalla mai
nuttua lakia. 

Vastaavansisältöinen muutos ehdote
taan tehtäväksi eduskunnan käsiteltävänä 
olevan maaseutuelinkeinojen rahoitusla
kia koskevan ehdotuksen 23 §:n 1 mo
menttiin. 

6. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 
mahdollisimman pian sen hyväksymisen 
ja vahvistamisen jälkeen. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan 
Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava 
lakiehdotus: 
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Laki 

maa- ja metsätalouden rakennepoliittisista toimenpiteistä annetun lain 31 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan maa- ja metsätalouden rakennepoliittisista toimenpiteistä 22 päivänä 

joulukuuta 1994 annetun lain (1303/1994) 31 ~:n 2, 3 ja 5 momentti seuraavasti: 

31 § 

Tuen rahoitus 

V arat tuloutetaan pääsääntöisesti valtion ta
lousarvion kautta valtiovarastoon. Varat, jot
ka muuten tulisi tulouttaa talousarvion kautta 
valtiovarastoon, voidaan tulouttaa maatilata
louden kehittämisrahastoon, jos ne saadaan 
sellaisen 26 §:n mukaisen tuen perusteella, 
joka on myönnetty maatilatalouden kehittä
misrahaston varoista. Maatilatalouden kehit
tämisrahastoon varat tuloutetaan lisäksi sil
loin, kun ne saadaan ohjausosastosta valtion
lainojen korkoetuuteen tai muihin avustuk
siin kuin 13 §:ssä tarkoitettuun luon
nonhaittakorvaukseen tai kauppa- ja teolli
suusministeriön hallinnonalalla myönnettä
viin 19 §:n mukaisiin tukiin. Maa- ja met
sätalousministeriön tietopalvelukeskus hoitaa 
varojen tulouttamisen. 
Tässä laissa tarkoitettu tuki maksetaan valti

on talousarviossa osoitetusta määrärahasta. 
Lain 4-7, 9-11 sekä 17 §:ssä tarkoitettu 
muu tuki kuin korkotuki ja 19 §:ssä tarkoi
tettu maataloushallinnon myöntämä tuki sa
moin kuin 24 ja 25 §:ssä tarkoitet-

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 1998 

tu tuki myönnetään kuitenkin maatilatalou
den kehittämisrahaston varoista. Erityisestä 
syystä lain 26 §:ssä tarkoitettu tuki voidaan 
myöntää maatilatalouden kehittämisrahaston 
varoista lukuun ottamatta tukea, josta sääde
tään 27 §:n 2 momentissa. 

Maksettaessa tukea lopulliselle tuensaajalle 
tulee käyttää hyväksi Euroopan yhteisön en
nakkorahoitusta toimenpiteissä, joissa se on 
mahdollista ja joissa valtion tai muun jul
kisen yhteisön talousarviomenettely tai ti
linpito- tai muu rahoitusjärjestelmä ei aseta 
sille estettä. Tukea maksettaessa tulee ottaa 
huomioon Euroopan yhteisön tukiosuuden 
maksun perusteet. Tukea voidaan maksaa 
vasta sen jälkeen, kun Euroopan yhteisö on 
hyväksynyt tukijärjestelmän tai ohjelman ja 
asianomainen viranomainen on tehnyt pää
töksen tuen myöntämisestä. Sekä Euroopan 
yhteisön että valtion osuus tuesta maksetaan 
lopulliselle tueusaajalla samalla kertaa. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 
1998. 

Tasavallan Presidentti 

MARTTI AHTISAARI 

Maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilä 
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Liite 

Laki 

maa- ja metsätalouden rakennepoliittisista toimenpiteistä annetun lain 31 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan maa- ja metsätalouden rakennepoliittisista toimenpiteistä 22 päivänä joulukuuta 

1994 annetun lain (130311994) 31 §:n 2, 3 ja 5 momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

31 § 
Tuen rahoitus 

V arat tulootetaan pääsääntöisesti valtion ta
lousarvion kautta valtiovarastoon. Maatila
talouden kehittämisrahastoon varat tuloute
taan, kun kysymys on ohjausosastosta valti
onlainojen korkoetuuteen tai muihin kuin 13 
§:n mukaisiin tarkoituksiin tai kauppa- ja 
teollisuusministeriön hallinnonalalla myön
nettäviin avustuksiin saatavasta rahoitukses
ta. Valtiokonttori tuloottaa tukiosastosta saa
tavat varat sekä maa- ja metsätalousministe
riön tietopalvelukeskus ohjausosastosta saa
tavat varat välittömästi varat valtiokoottorilta 
saatuaan. 

Tässä laissa tarkoitettu tuki myönnetään ky
seiseen tarkoitukseen valtion talousarviossa 
osoitetusta määrärahasta. Lain 4--7, 9-11 
sekä 17 §:ssä tarkoitettu muu tuki kuin kor
kotuki ja 19 §:ssä tarkoitettu maataloushal
linnon myöntämä tuki samoin kuin 24 ja 25 
§:ssä tarkoitettu tuki myönnetään kuitenkin 
maatilatalouden kehittämisrahaston varoista. 

Tuki pyritään maksamaan lopulliselle tuen 
saajalle Euroopan yhteisöitä saatavan osuu
den osalta sen mukaisesti ja sillä perusteella, 
kuin yhteisön rahoitusosuuden maksu tapah
tuu käytettäessä hyväksi mahdollisuutta saa
da yhteisöitä ennakkorahoitusta. Tukea voi
daan maksaa vasta sen jälkeen, kun yhteisö 

V arat tulootetaan pääsääntöisesti valtion ta
lousarvion kautta valtiovarastoon. V arat, jot
ka muuten tulisi tulouttaa talousarvion kautta 
valtiovarastoon, voidaan tulouttaa maatilata
louden kehittämisrahastoon, jos ne saadaan 
sellaisen 26 §:n mukaisen tuen perusteella, 
joka on myönnetty maatilatalouden kehittä
m israhaston varoista. Maatilatalouden kehit
tämisrahastoon varat tulootetaan lisäksi sil
loin, kun ne saadaan ohjausosastosta valtion
lainojen korkoetuuteen tai muihin avustuk
siin kuin 13 §:ssä tarkoitettuun luon
nonhaittakorvaukseen tai kauppa- ja teolli
suusministeriön hallinnonalalla myönnettä
viin 19 §:n mukaisiin tukiin. Maa- ja met
sätalousministeriön tietopalvelukeskus hoitaa 
varojen tulouttam isen. 
Tässä laissa tarkoitettu tuki maksetaan valti

on talousarviossa osoitetusta määrärahasta. 
Lain 4--7, 9-11 sekä 17 §:ssä tarkoitettu 
muu tuki kuin korkotuki ja 19 §:ssä tarkoi
tettu maataloushallinnon myöntämä tuki sa
moin kuin 24 ja 25 §:ssä tarkoitetttu tuki
myönnetään kuitenkin maatilatalouden kehit
tämisrahaston varoista. Erityisestä syystä lain 
26 §:ssä tarkoitettu tuki voidaan myöntää 
maatilatalouden k ehittäm israhaston varoista 
lukuun ottamatta tukea, josta säädetään 27 
§:n 2 momentissa. 

M aksettaessa tukea lopulliselle tuensaajalle 
tulee käyttää hyväksi Euroopan yhteisön en
nakkorahoitusta toimenpiteissä, joissa se on 
mahdollista ja joissa valtion tai muun jul
kisen yhteisön talousarviomenettely tai ti
linpito- tai muu rahoitusjärjestelmä ei aseta 
sille estettä. Tukea maksettaessa tulee ottaa 
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Voimassa oleva laki 

on hyväksynyt tukijärjestelmän tai ohjelman 
ja asianomainen viranomainen on tehnyt 
päätöksen tuen myöntämisestä. Valtion 
osuus tuesta maksetaan samassa järjestykses
sä. 

Ehdotus 

huomioon Euroopan yhteisön tukiosuuden 
maksun perusteet. Tukea voidaan maksaa 
vasta sen jälkeen, kun Euroopan yhteisö on 
hyväksynyt tukijärjestelmän tai ohjelman ja 
asianomainen viranomainen on tehnyt pää
töksen tuen myöntämisestä. Sekä Euroopan 
yhteisön että valtion osuus tuesta maksetaan 
lopulliselle tuensaajalla samalla kertaa. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 
1998. 


