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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maaseutuelin-
keinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menet-
telystä annetun lain 10 §:n muuttamisesta 

 
ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan maaseutuelinkeino-
jen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta 
menettelystä annettua lakia muutettavaksi. 
Lakiin lisättäisiin siitä nyt puuttuva maininta, 
että työvoima- ja elinkeinokeskuksen ja Maa-
seutuviraston päätöksiin haetaan muutosta 

valittamalla maaseutuelinkeinojen valituslau-
takuntaan. 

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

————— 
 
 

PERUSTELUT 

1.  Nykyti la  ja  ehdotet tu muutos  

Maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidet-
taessa noudatettavasta menettelystä annettu 
laki (1336/1992) on maataloushallintoa kos-
keva yleislaki, jota sovelletaan sekä kansalli-
sista että Euroopan yhteisön varoista makset-
tavien maataloustukien hallinnoinnissa, jollei 
muualla laissa toisin säädetä. Laissa sääde-
tään maataloustukia hallinnoivien viran-
omaisten noudattamasta menettelystä, eräistä 
tuen hakijaa tai saajaa koskevista oikeuksista 
ja velvollisuuksista sekä muutoksenhausta 
tukiasioita koskeviin päätöksiin. 

Lakia on muutettu 13 päivänä huhtikuuta 
2007 annetulla ja 1 päivänä toukokuuta 2007 
voimaan tulleella lailla (428/2007). Muutos-
esitys on ollut osana hallituksen esitystä 
Maaseutuviraston toimivaltuuksia koskevaksi 
lainsäädännöksi (HE 218/2006 vp). Muutok-
senhakumenettelyä koskevan sanotun lain 
10 §:n 1 momentista on asiaa eduskunnassa 
käsiteltäessä jäänyt pois hallituksen esityk-
sessä siihen sisältynyt lause: ”Työvoima- ja 
elinkeinokeskuksen ja Maaseutuviraston pää-
tökseen saa hakea muutosta valittamalla 
maaseutuelinkeinojen valituslautakuntaan.” 
Pykälän 2 ja 3 momentti ovat sen sijaan 

asianmukaiset. Viimeksi mainitussa momen-
tissa säädetään jatkomuutoksenhausta vali-
tuslautakunnan päätöksiin. 

Edellä olevan perusteella ehdotetaan lain 
10 §:n 1 momenttia muutettavaksi lisäämällä 
siihen säännös, jonka mukaan työvoima- ja 
elinkeinokeskuksen ja Maaseutuviraston pää-
tökseen haetaan muutosta valittamalla maa-
seutuelinkeinojen valituslautakuntaan.  

 
2.  Asian valmistelu 

Esitys on valmisteltu maa- ja metsätalous-
ministeriössä yhteistoiminnassa maaseu-
tuelinkeinojen valituslautakunnan kanssa. 

 
3.  Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan mah-
dollisimman pian sen jälkeen, kun se on hy-
väksytty ja vahvistettu. Lakia ehdotetaan kui-
tenkin sovellettavaksi jo 1 päivästä touko-
kuuta 2007.  

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-

kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus: 
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Lakiehdotus 

 

Laki 

maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetun lain 
10 §:n muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä 

18 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain (1336/1992) 10 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 
laissa 428/2007, seuraavasti: 
  

10 § 

Muutoksenhaku 

Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen 
tämän lain nojalla tekemään päätökseen ei 
saa hakea valittamalla muutosta. Kunnan 
maaseutuelinkeinoviranomaisen päätökseen 
haetaan muutosta tekemällä kirjallinen oi-
kaisuvaatimus työvoima- ja elinkeinokeskuk-
selle 30 päivän kuluessa päätöksen tiedok-
sisaannista. Toimivaltainen on se työvoima- 
ja elinkeinokeskus, jonka toimialueella asian-
omainen kunta sijaitsee. Työvoima- ja elin-
keinokeskuksen ja Maaseutuviraston päätök-

seen saa hakea muutosta valittamalla maa-
seutuelinkeinojen valituslautakuntaan. Vali-
tuslautakuntaan valitetaan myös Ahvenan-
maan maakunnan lääninhallituksen tässä 
laissa tarkoitetussa asiassa tekemästä päätök-
sestä. Muutoksenhakuun sovelletaan muu-
toin, mitä hallintolainkäyttölaissa (586/1996) 
säädetään. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä      

kuuta 2007.  
Tätä lakia sovelletaan kuitenkin jo 1 päi-

västä toukokuuta 2007. 

————— 
 

Helsingissä 1 päivänä kesäkuuta 2007 

 
 

Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila 
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Liite 
Rinnakkaisteksti 

Laki 

maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetun lain 
10 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä 

18 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain (1336/1992) 10 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 
laissa 428/2007, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

10 § 

Muutoksenhaku 

Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen 
tämän lain nojalla tekemään päätökseen ei 
saa hakea valittamalla muutosta. Kunnan 
maaseutuelinkeinoviranomaisen päätökseen 
haetaan muutosta tekemällä kirjallinen oi-
kaisuvaatimus työvoima- ja elinkeinokes-
kukselle 30 päivän kuluessa päätöksen tie-
doksisaannista. Toimivaltainen on se työ-
voima- ja elinkeinokeskus, jonka toimialu-
eella asianomainen kunta sijaitsee. Valitus-
lautakuntaan valitetaan myös Ahvenanmaan 
maakunnan lääninhallituksen tässä laissa 
tarkoitetussa asiassa tekemästä päätöksestä. 
Muutoksenhakuun sovelletaan muutoin, mi-
tä hallintolainkäyttölaissa (586/1996) sää-
detään. 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

10 § 

Muutoksenhaku 

Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen 
tämän lain nojalla tekemään päätökseen ei 
saa hakea valittamalla muutosta. Kunnan 
maaseutuelinkeinoviranomaisen päätökseen 
haetaan muutosta tekemällä kirjallinen oi-
kaisuvaatimus työvoima- ja elinkeinokes-
kukselle 30 päivän kuluessa päätöksen tie-
doksisaannista. Toimivaltainen on se työ-
voima- ja elinkeinokeskus, jonka toimialu-
eella asianomainen kunta sijaitsee. Työvoi-
ma- ja elinkeinokeskuksen ja Maaseutuvi-
raston päätökseen saa hakea muutosta va-
littamalla maaseutuelinkeinojen valituslau-
takuntaan. Valituslautakuntaan valitetaan 
myös Ahvenanmaan maakunnan lääninhal-
lituksen tässä laissa tarkoitetussa asiassa te-
kemästä päätöksestä. Muutoksenhakuun so-
velletaan muutoin, mitä hallintolainkäyttö-
laissa (586/1996) säädetään. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä    

kuuta 2007.  
Tätä lakia sovelletaan kuitenkin jo 

1 päivästä toukokuuta 2007. 
——— 

 
 

 
 


