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Laki
maaseudun kehittämisen tukemisesta rahoituskaudella 2023–2027

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Lain tavoitteet

Tämän lain tavoitteena on kestävän kehityksen periaatteita noudattaen monipuolistaa,
uudistaa ja lisätä maaseudun elinkeinotoimintaa, parantaa maaseudun yritysten toiminta-
edellytyksiä ja kehittää niiden kilpailukykyä sekä kehittää maaseutua asuin- ja toimin-
taympäristönä asukkaiden ja toimijoiden hyvinvoinnin ja toimintamahdollisuuksien pa-
rantamiseksi.

2 §

Soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan maaseudun kehittämiseen myönnettäviin tukiin, jotka rahoite-
taan yhteisen maatalouspolitiikan strategiasuunnitelman hallinnoinnista annetun lain
(1324/2022), jäljempänä hallinnointilaki, 4 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun suun-
nitelman mukaisesti Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseutura-
haston) tai muista Euroopan unionin varoista yhdessä vastaavien kansallisten varojen
kanssa taikka kokonaan kansallisista tai Euroopan unionin varoista. Tätä lakia sovelletaan
myös yhteisen maatalouspolitiikan strategiasuunnitelmaan sisältymättömiin maaseudun
kehittämiseen myönnettäviin tukiin.

Tätä lakia ei kuitenkaan sovelleta sellaiseen tukeen, joka myönnetään maataloutta har-
joittavalle maatalouden tuotantotoimintaan tai maatalouden rakenteen parantamiseen.
Tätä lakia sovelletaan kuitenkin sellaiseen maataloustuotteiden myyntikunnostukseen,
jonka jälkeen maataloustuotteet myydään suoraan kuluttajille. Lisäksi lakia sovelletaan
myös maatalouden alkutuotannon pienimuotoiseen kokeiluun.
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3 §

Soveltaminen Ahvenanmaan maakunnassa

Tätä lakia ei sovelleta suunnitelmaan eikä tukeen, joka Ahvenanmaan itsehallintolain
(1144/1991) 18 §:n nojalla kuuluu Ahvenanmaan maakunnan lainsäädäntövaltaan.

4 §

Suhde Euroopan unionin lainsäädäntöön

Tätä lakia sovelletaan Euroopan unionin osaksi tai kokonaan rahoittamien maaseudun
kehittämiseen tarkoitettujen tukien myöntämiseen, maksamiseen, seurantaan, tarkastuk-
seen, maksamisen lopettamiseen ja takaisinperintään, jollei Euroopan unionin lainsäädän-
nöstä muuta johdu.

Tässä laissa ja sen nojalla täydennetään Euroopan unionin lainsäädäntöä.

5 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) suunnitelmalla hallinnointilain 4 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettua suunnitel-

maa;
2) Euroopan unionin rahoituksella Euroopan unionin talousarviosta Suomeen myön-

nettyjä Euroopan unionin maatalouden maaseuturahaston, jäljempänä EU:n maaseutura-
hasto, varoja ja muita Euroopan unionin tässä laissa tarkoitettuihin tukiin varaamia varoja;

3) valtion rahoituksella maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalle maaseudun ke-
hittämiseen valtion talousarviossa osoitettuja varoja ja maatilatalouden kehittämisrahas-
ton käyttösuunnitelmassa osoitettuja varoja;

4) muulla julkisella rahoituksella muuta kuin 3 kohdassa tarkoitettua valtion, kunnan
tai muun julkisoikeudellisen yhteisön rahoitusta sekä etuutta tai suoritusta, jonka arvo on
rahana määritettävissä; 

5) julkisella rahoituksella 2–4 kohdissa tarkoitettua rahoitusta; 
6) yksityisellä rahoituksella luonnollisen henkilön tai yksityisoikeudellisen yhteisön

rahoitusta tai muuta suoritusta, jonka arvo on rahana määriteltävissä;
7) kokonaisrahoituksella julkista ja yksityistä rahoitusta yhteensä;
8) tuella avustusta, joka on myönnetty tai myönnetään valtion tai Euroopan unionin

taikka niiden molempien varoista;
9) vähämerkityksisellä tuella Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja

108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annetussa komission asetuksessa
(EU) N:o 1407/2013 tarkoitettua Euroopan unionin jäsenvaltion myöntämää tukea, rahoi-
tusta ja muuta etuutta; 

10) mikroyrityksellä, pienellä yrityksellä ja keskisuurella yrityksellä yritystä, joka täyt-
tää mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmästä annetun komis-
sion suosituksen K(2003) 1422 mukaisen asianomaista yritystä koskevan määritelmän tai
kyseisen suosituksen korvaavan suosituksen vastaavan määritelmän.
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2 luku

Tuen myöntämisen yleiset edellytykset

6 §

Tukemisen tavoitteet

Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että tuettava toimenpide kokonaisuutena tarkas-
tellen edistää yhtä tai useampaa 1 §:ssä säädettyä tavoitetta.

Jos tuki myönnetään suunnitelman toteuttamiseen tarkoitetuista varoista, tuella on li-
säksi edistettävä sille suunnitelmassa määriteltyjä tavoitteita, tuettava toimenpide on to-
teutettava suunnitelman soveltamisalueella ja hyödyn tuetusta toimenpiteestä on kohdis-
tuttava tälle alueelle. Tuen myöntämisen esteenä ei ole hyödyn ulottuminen vähäisessä
määrin myös suunnitelma-alueen ulkopuolelle.

7 §

Tuen rahoitus

Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että tukeen tarvittava rahoitus on osoitettu valtion
talousarviossa tai maatilatalouden kehittämisrahaston käyttösuunnitelmassa.

Ennen tuen myöntämistä ja maksamista on varmistuttava varojen riittävyydestä.

8 §

Tuettava toiminta

Tuki on harkinnanvaraista ja sitä voidaan myöntää maaseutualueilla, siten kuin jäljem-
pänä tässä laissa säädetään:

1) maaseudun yritysrahoituksena investointeihin, kehittämiseen ja yritystoiminnan
käynnistämiseen; 

2) kehittämishankkeina yhteistyöhankkeisiin, koulutus- ja tiedonvälityshankkeisiin
sekä yleishyödyllisiin investointeihin ja laajakaistainvestointeihin; sekä 

3) paikallisena toimintaryhmänä toimimiseen sekä paikallisen kehittämisstrategian
valmisteluun ja toteuttamiseen.

Yritysten välistä yhteistyötä edistettäessä toiminnan tavoitteena ei saa olla kilpailulain
(948/2011) vastainen menettely.

Tukea myönnettäessä on otettava huomioon Euroopan unionin lainsäädännön edellyt-
tämät toimialakohtaiset rajoitukset. 

9 §

Tuettavan toimenpiteen hyväksyttävät kustannukset

Tukea voidaan myöntää tuettavasta toimenpiteestä aiheutuviin tuen myöntävän viran-
omaisen hyväksymiin tarpeellisiin ja kohtuullisiin kustannuksiin.

Investointien kustannukset voivat sisältää myös investoinnin yleiskustannukset sekä ra-
kentamisesta ja rakentamisen suunnittelusta aiheutuvia kustannuksia. Maanhankintaa voi-
daan tukea ainoastaan rakennuksen ja sen maapohjan hankinnan yhteydessä.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä kustannusten koh-
tuullisuuden arvioinnista.
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10 §

Tuen tarpeellisuus ja tuettavaa toimenpidettä koskeva hankesuunnitelma

Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että tuki on tuen kohteena olevan toiminnan kan-
nalta tarpeellinen ja tuen määrä tarkoituksenmukaisessa suhteessa suunnitellun toiminnan
laajuuteen. Edellytyksenä on lisäksi, että hakija esittää tuettavaa toimenpidettä koskevan
hankesuunnitelman. Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä tuetta-
vaa toimenpidettä koskevasta hankesuunnitelmasta. 

Rakentamista koskevan suunnitelman tulee sisältää hankkeen koon huomioivalla tark-
kuudella laaditut piirustukset. Suunnitelmasta on lisäksi käytävä ilmi rakentamisinves-
toinnin toimivuus, tarkoituksenmukaisuus ja ympäristöön sopivuus. Valtioneuvoston ase-
tuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä siitä, miten mainittujen seikkojen on käytävä
suunnitelmasta ilmi. 

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella voidaan antaa säännöksiä tämän lain nojalla
tuettavan rakentamisinvestoinnin suunnitelman teknisistä, taloudellisista, toiminnallisista
sekä turvallisuuteen ja ympäristöön liittyvistä seikoista.

11 § 

Tuen määrää koskevat edellytykset

Tuki myönnetään prosenttiosuutena tuettavan toimenpiteen hyväksytyistä kustannuk-
sista tai kiinteänä euromääräisenä tukena. Jos tuki ei kata kokonaan toimenpiteen hyväk-
syttäviä kustannuksia, hakijalta edellytetään selvitystä kustannusten kattamisesta muulla
julkisella rahoituksella tai yksityisellä rahoituksella.

Tukea ei voida myöntää siltä osin kuin julkisen rahoituksen osuus tuettavan toimenpi-
teen hyväksyttävistä kustannuksista ylittää Euroopan unionin lainsäädännössä säädetyn
tuettuun toimenpiteeseen myönnettävän julkisen rahoituksen enimmäismäärän. Jos kysy-
mys on suunnitelmaan perustuvasta tuesta, rahoitukseen sisältyvän julkisen tuen määrä ei
saa ylittää suunnitelmassa määriteltyä julkisen tuen enimmäismäärää. Valtiontukena
myönnettävän tuen yhdessä tuen saajan hankkeen toteutukseen käytettävään muuhun ra-
hoitukseen sisältyvän julkisen tuen kanssa ei saa ylittää valtiontuen enimmäismäärää.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkemmat säännökset eri toimenpiteisiin
myönnettävän tuen tasosta ja enimmäismäärästä Euroopan unionin lainsäädännön ja
7 §:ssä tarkoitettujen varojen asettamissa rajoissa sekä tuen vähimmäismääristä. Lisäksi
valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkemmat säännökset yksityisestä rahoitukses-
ta.

12 § 

Kustannusmallit

Tukea myönnettäessä vahvistetaan hyväksyttävät kustannukset ja myönnettävä tuki tai
kertakorvauksena myönnettävä tuki. Kustannukset voidaan vahvistaa seuraavia kustan-
nusmalleja käyttäen: 

1) yksikkökustannukset;
2) tosiasiallisesti aiheutuvat kustannukset;
3) tosiasiallisesti aiheutuvien kustannusten erikseen määriteltävien kustannuslajien pe-

rusteella hyväksyttävät laskennalliset kustannukset; tai
4) kohdissa 1–3 tarkoitettujen kustannusmallien yhdistelminä.
Tukea voidaan lisäksi myöntää kiinteänä euromääräisenä tukena. Tuen myöntävä vi-

ranomainen tekee päätöksen kustannusmallista ja hankkeen maksutavasta hankkeen koko
toteuttamisajaksi ja päätös koskee kaikkia hankkeen toteuttajia. Tuki voidaan maksaa to-
teutettujen toimenpiteiden tuotosten tai toteutuneiden kustannusten perusteella. 
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Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkemmat säännökset kustannusmalleista ja nii-
den käyttökohteista.

13 §

Tuettavan toimenpiteen aloittaminen ja luvan esittäminen

Tuen myöntämisen edellytyksenä on, ettei tuen kohteena olevaa toimenpidettä ole aloi-
tettu, ennen kuin tukihakemus on tullut vireille. 

Jos tuettava toimenpide edellyttää luvan hankkimista viranomaiselta, tuen myöntämi-
sen edellytyksenä on luvan esittäminen.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkemmat säännökset Euroopan unionin
lainsäädännön rajoissa toimenpiteen aloittamisesta ennen tukihakemuksen vireilletuloa,
luvan esittämisestä ja siitä, milloin toiminta katsotaan aloitetuksi eri toimenpiteiden osal-
ta, sekä ennen hakemuksen vireilletuloa tukikelpoisista yleiskustannuksista.

14 §

Euroopan unionin valtiontukisäännösten ja määräysten soveltaminen

Tukea myönnettäessä sovelletaan, mitä valtiontuen myöntämisen edellytyksistä ja ra-
joituksista Euroopan unionin lainsäädännössä säädetään ja, jos Euroopan komissio on hy-
väksynyt tuen, komission päätöksessä määrätään.

Tuki myönnetään tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi pe-
russopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti annetun komission asetuksen (EU) N:o
651/2014, jäljempänä ryhmäpoikkeusasetus, mukaisena tukena tai Euroopan unionin toi-
minnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tu-
keen annetun komission asetuksen (EU) N:o 1407/2013 mukaisena tukena. Tuki voidaan
myöntää myös muiden Euroopan komission hyväksymien valtiontukisääntöjen mukaise-
na.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä sovellettavista val-
tiontukisäännöistä ja valtiontuen myöntämisen edellytyksistä ja menettelyistä.

15 § 

Tuen myöntämisen rajoitukset

Tässä laissa tarkoitettua tukea ei voida myöntää, jos:
1) tuen hakija on kuluvan tai kolmen tuen hakemista edeltäneen kalenterivuoden aika-

na toiminnassaan toistuvasti osoittanut ilmeistä piittaamattomuutta aiemmin myönnetyn
tämän lain tai sitä edeltävän lainsäädännön nojalla myönnetyn tuen ehtojen noudattami-
sessa;

2) tuen myöntämisen edellytykset on luotu keinotekoisesti, tämän lain tavoitteiden
vastaisesti ja järjestelyn ilmeisenä tarkoituksena on ollut kiertää tuen myöntämistä koske-
via säännöksiä oikeudettoman taloudellisen hyödyn tavoittelemiseksi;

3) tuen hakija on hakuvuonna tai kolmen sitä edeltäneen kalenterivuoden aikana olen-
naisesti laiminlyönyt veroihin, lakisääteisiin eläke-, tapaturma- tai työttömyysvakuutus-
maksuihin taikka Tullin perimiin maksuihin liittyvien rekisteröitymis-, ilmoitus- tai mak-
suvelvollisuuksien hoitamisen tai tuen hakijalla on olennaisia maksuhäiriöitä taikka tuen
hakijalla on maksukykyyn nähden vähäistä suurempia velkoja perittävänä ulosotossa tai
velkoja, jotka on palautettu ulosotosta varattomuusestetodistuksin, ellei tuen myöntämistä
pidetä erityisistä syistä tarkoituksenmukaisena;

4) tuen hakija on vaikeuksissa oleva yritys. Vaikeuksissa olevalla yrityksellä tarkoitetaan
suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelas-
tamiseen ja rakenneuudistukseen annetussa komission tiedonannossa (2014/C 249/01) tar-
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koitettua vaikeuksissa olevaa yritystä. Rajoitusta ei kuitenkaan sovelleta, mikäli tuki myön-
netään vähämerkityksisenä tukena; tai

5) tuen hakijaa koskee ryhmäpoikkeusasetuksen 1 artiklan 4 kohdan a alakohdassa tar-
koitettu Euroopan komission aikaisempaan päätökseen perustuva maksamaton perintä-
määräys, jossa tuki on julistettu sääntöjen vastaiseksi ja sisämarkkinoille soveltumatto-
maksi.

Jos tuen hakija on oikeushenkilö, 1 momentin 1 ja 3 kohdassa tarkoitetut rajoitukset
koskevat toimitusjohtajaa ja hänen sijaistaan, hallituksen jäsentä ja varajäsentä, hallinto-
neuvoston ja siihen rinnastettavan toimielimen jäsentä ja varajäsentä, vastuunalaista yh-
tiömiestä sekä muuta ylimpään johtoon kuuluvaa. Edellä säädetty koskee myös henkilöä,
jolla on suoraan tai välillisesti vähintään 25 prosenttia osakeyhtiön osakkeista tai osakkei-
den tuottamasta äänivallasta taikka vastaava omistus- tai määräämisvalta, jos kyseessä on
muu yhteisö kuin osakeyhtiö.

Tuen myöntämisen rajoituksien arvioimiseksi voidaan ottaa huomioon 1 momentin 1 ja
3 kohdassa tarkoitetut seikat sellaisista yritys- ja yhteisötietolain (244/2001) 3 §:ssä tar-
koitetuista rekisteröidyistä yrityksistä ja yhteisöistä, jotka välittömästi tai välillisesti kyt-
keytyvät tuen hakijaan tai 2 momentissa tarkoitettuihin henkilöihin.

3 luku

Maaseudun yritystuen myöntämisen edellytykset

16 §

Yritystuen saaja ja tuettava toiminta

Maaseudun yritystukea, jäljempänä yritystuki, voidaan myöntää:
1) maatilalle maa- ja metsätalouden ulkopuoliseen yritystoimintaan;
2) pienelle yritykselle maa- ja metsätalouden ulkopuoliseen yritystoimintaan; ja
3) pienelle ja keskisuurelle yritykselle maataloustuotteiden jalostukseen ja kaupan pi-

tämiseen.
Paikallisen toimintaryhmän kautta haettavaa tukea voidaan myöntää:
1) mikroyritykselle maa- ja metsätalouden ulkopuoliseen yritystoimintaan ja vastaa-

vaan maatiloilla harjoitettavaan yritystoimintaan; ja
2) maatalouden alkutuotannon pienimuotoiseen kokeiluun.
Paikallisen toimintaryhmän kautta haettua tukea investointeihin voidaan myöntää yli

viisi henkilöä henkilötyövuosina työllistäville mikroyrityksille vain erityisestä syystä. 
Tukikelpoisia ovat 1 ja 2 momenteissa tarkoitetut yritykset, joissa elinkeinonharjoittaja

on luonnollinen henkilö, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö tai osuuskunta. 

17 § 

Yritystuen saajaa koskevat edellytykset

Yritystukea voidaan myöntää yritystoimintaan, jota harjoitetaan Suomessa strate-
giasuunnitelman tukikelpoisella alueella olevasta toimipaikasta. Edellytyksenä on lisäksi,
että yhteisömuotoisen yrityksen kotipaikka sijaitsee Euroopan unionin alueella. 

Yritystukea voidaan myöntää yritykselle, jolla arvioidaan olevan edellytykset kannat-
tavaan toimintaan. Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että yritys esittää selvitykset ta-
loudellisesta asemastaan.

Tuensaajana voi olla yritys, jossa yritystoimintaa harjoitetaan päätoimisesti. Paikallisen
toimintaryhmän kautta tukea haettaessa, tuensaajana voi olla yritys tai luonnollinen hen-
kilö, joka harjoittaa yritystoimintaa päätoimisesti tai osa-aikaisesti. 
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Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä yrityksen taloudellis-
ta asemaa ja kannattavuutta koskevista vaatimuksista sekä tuen edellyttämästä yritystoi-
minnan laajuudesta.

18 §

Yritystoiminnan tukemisen yleiset edellytykset

Yritystuen myöntämisen edellytyksenä on, että:
1) yritystoiminta edistää tavoitteita, johon osoitetuista varoista tuki myönnetään;
2) tuen myöntämisen ei arvioida aiheuttavan muita kuin vähäisiä kilpailua ja markki-

noiden toimintaa vääristäviä vaikutuksia Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa
tai, jos yritys toimii ainoastaan paikallisesti, toiminta-alueellaan; ja

3) yritys esittää ajantasaisen ja toteuttamiskelpoisen liiketoimintasuunnitelman tai
muun vastaavan asiakirjan.

Liiketoimintasuunnitelman laajuus on sopeutettava yritystoiminnan ja tuettavien toi-
menpiteiden laajuuteen.

Liiketoimintasuunnitelman toteutumisen välttämättömät toimenpiteet hyväksytään
tuen myöntämistä koskevalla päätöksellä.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkemmat säännökset tuen kilpailua vääris-
tävän vaikutuksen arviointiperusteista sekä liiketoimintasuunnitelman sisällöstä, kestosta,
sen noudattamisen vaatimuksista ja tuettavan toimenpiteen toteutumisen arvioinnista.

19 §

Tuettavat toimenpiteet ja kustannukset

Tukea voidaan myöntää yritystoiminnan:
1) käynnistämiseen;
2) aineellisiin ja aineettomiin investointeihin; ja
3) kehittämiseen.
Valtioneuvoston asetuksella annetaan Euroopan unionin säädösten antamissa rajoissa

tarkemmat säännökset tuettavista toimenpiteistä, tuen muodosta, toimenpiteiden tukikel-
poisista kustannuksista sekä kustannusten syntymisen ajankohdasta.

20 § 

Tuen myöntäminen poikkeuksellisissa oloissa

Sen lisäksi, mitä 19 §:ssä säädetään, valmiuslaissa (1552/2011) tarkoitetuissa poik-
keusoloissa sekä sellaisissa normaaliolojen erityisen poikkeuksellisissa olosuhteissa, jot-
ka merkittävällä tavalla äkillisesti ja ennalta-arvaamattomasti aiheuttavat merkittäviä
muutoksia yritysten toimintaympäristöön ja toimintaedellytyksiin, tukea voidaan myöntää
elinkelpoisille yrityksille toiminnan tukemiseksi ja sopeuttamiseksi sekä maksuvalmiuden
turvaamiseksi.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkemmat säännökset tuen myöntämisestä
ja käyttökohteista 1 momentissa tarkoitetuissa olosuhteissa.
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4 luku

Kehittämishanketuen edellytykset

21 §

Kehittämishanketuen saaja ja tuettava toiminta

Kehittämishanketukea voidaan myöntää julkisoikeudelliselle tai yksityisoikeudelliselle
yhteisölle toimintaan, jonka tavoitteena on vahvistaa maaseutualueiden sosioekonomista
rakennetta, edistää älykästä, kestävää ja monipuolista maatalousalaa sekä edistää ympä-
ristönhoitoa ja ilmastotoimia.

Tarkemmat säännökset myönnettävän tuen edellytyksistä ja tuen saajista voidaan antaa
valtioneuvoston asetuksella.

22 § 

Tuettavat toimenpiteet ja kustannukset 

Kehittämishanketukea voidaan myöntää: 
1) kehittämiseen; 
2) koulutukseen ja tiedonvälitykseen; ja
3) investointeihin.
Myönnettäessä tukea kehittämishankkeesta aiheutuviin kustannuksiin vähennetään tu-

kikelpoisista kustannuksista hankkeen tuottamat välittömät tulot.
Valtioneuvoston asetuksella annetaan Euroopan unionin säädösten antamissa rajoissa

tarkemmat säännökset tuettavista toimenpiteistä, tuen muodosta ja toimenpiteiden tuki-
kelpoisista kustannuksista. 

23 § 

Kehittämishanketuen myöntämisen edellytykset ja rajoitukset 

Kehittämishanketuen myöntämisen edellytyksenä on, että hakijalla on riittävät talou-
delliset ja toiminnalliset edellytykset hankkeen toteuttamiseen.

Hanketukea voidaan myöntää vain toimenpiteeseen, joka on järjestetty hakijan tavan-
omaisesta toiminnasta erillisen hankkeen muotoon. 

Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että hakija esittää hankesuunnitelman. 
Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkemmat säännökset 1–3 momentissa säädetty-

jen edellytysten arvioinnissa käytettävistä perusteista.

24 §

Tuen siirtäminen toiselle tuettavan toimenpiteen toteuttamista varten

Jollei muualla tässä laissa toisin säädetä, tukea voidaan osaksi siirtää toiselle käytettä-
väksi tuettavan toimenpiteen toteuttamiseen. Tuen myöntämisen edellytyksenä on tällöin,
että tuen siirtäminen on tuettavan toimenpiteen toteuttamisen kannalta tarkoituksenmu-
kaista ja toimenpiteen toteuttamiseen osallistuvat tahot täyttävät kyseisen tuen saajaa kos-
kevat edellytykset. Lisäksi edellytyksenä on, että tuen saaja varmistaa muiden toimenpi-
teen toteuttamiseen osallistuvien kanssa laadittavin sopimuksin tuen myöntämiselle ja
maksamiselle asetettujen edellytysten täyttämisen sekä tuen ehtojen noudattamisen mu-
kaan lukien mahdollinen tuen ja muun julkisen rahoituksen takaisinmaksu korkoineen ja
hallinnollisine seuraamusmaksuineen. Tuen saaja vastaa kuitenkin edellytysten täyttämi-
sestä ja ehtojen noudattamisesta sekä, jos tuki peritään takaisin, tuen takaisinmaksusta
tuen myöntävään viranomaiseen nähden.
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Tuesta on siirron jälkeenkin jäätävä hakijan omaan käyttöön merkittävä osa. 
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä tuen siirtämisen edel-

lytyksistä ja menettelystä.

25 §

Ohjausryhmä

Kehittämishankkeen toteuttamisen seuraamiseksi voidaan asettaa ohjausryhmä, jos
tämä on perusteltua hankkeen laajuus ja vaikutukset huomioon ottaen. Ohjausryhmän
asettamisesta päättää tuen myöntävä viranomainen. Vastuu hankkeen toteuttamisesta on
yksinomaan tuen saajalla.

Tarkemmat säännökset ohjausryhmän asettamisesta ja siinä noudatettavasta menette-
lystä sekä ohjausryhmän tehtävistä voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.

5 luku

Tuen ehdot

26 § 

Toimenpiteen toteutusaika

Tuettava toimenpide on kokonaisuudessaan toteutettava tukipäätöksessä asetetussa to-
teutusajassa. Asetettavassa toteutusajassa on huomioitava hallinnointilain 4 §:n 1 momen-
tin 2 kohdassa tarkoitetun suunnitelma-asetuksen 77 artiklassa säädetty määräaika. 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi pidentää 1 momentissa tarkoitettua toteu-
tusaikaa hakemuksesta, joka on tehty ennen toteutusajan päättymistä. Toteutusajan piden-
tämiselle tulee olla hyväksyttävä syy, joka ei ole ollut tiedossa toteutusajasta päätettäessä.
Toteutusaika voidaan jättää pidentämättä, jos varoja, joista tuki on myönnetty, tai muita-
kaan varoja ei ole käytettävissä tuen maksuun hyväksytyn toteutusajan jälkeen. Jos toi-
menpiteen toteutusajan pidentämistä koskeva hakemus toimitetaan kohtuullisessa ajassa
1 momentissa tarkoitetun toteutusajan päättymisen jälkeen, elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskus voi käsitellä näin toimitetun hakemuksen, jos määräajan noudattamatta jättä-
minen johtuu hakijan vakavasta terveydentilaa koskevasta muutoksesta tai muusta haki-
jasta riippumattomasta yllättävästä, ennalta arvaamattomasta tapahtumasta taikka muusta
ylivoimaisesta esteestä.

Tarkemmat säännökset tuettavan toimenpiteen toteuttamiselle asetettavasta toteutus-
ajasta ja toteutusajan pidentämisen edellytyksistä annetaan valtioneuvoston asetuksella.

27 §

Tuen käyttöä koskevat ehdot

Kun hankinnassa tulee soveltaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista an-
nettua lakia (1397/2016), tuen saajan on esitettävä selvitys hankinnan toteuttamisesta mai-
nitussa lainsäädännössä edellytetyllä tavalla.

Tukea saadaan käyttää ainoastaan tukipäätöksen mukaiseen tarkoitukseen. Yritystuen
saajien tulee käyttää investointiin myönnetyn tuen kohteena olevaa omaisuutta vähintään
kolme vuotta ja hanketuen saajien vähintään viisi vuotta tuen viimeisen erän maksamises-
ta. Erityisestä syystä omaisuuden käyttöajaksi voidaan tukipäätöksessä määrätä enintään
kymmenen vuotta. Tuen kohteena olevan investoinnin omistus- tai hallintaoikeus voidaan
luovuttaa toiselle ennen edellä tarkoitetun määräajan päättymistä edellyttäen, että tuen
saaja hankkii tilalle vastaavaa omaisuutta tai toteuttaa sellaisen omistusjärjestelyn, jonka
kautta luovutuksen saaja täyttää tuen myöntämisen edellytykset ja tuetun investoinnin
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luonne ei olennaisesti muutu. Tuen kohteena olevan yleishyödyllisen investoinnin omis-
tus- tai hallintaoikeuden luovutus on mahdollista myös, mikäli luovutuksen saaja täyttää
tuen myöntämisen edellytykset.

Tuen kohteena olevaa toimintaa ei saa lopettaa eikä olennaisesti supistaa ennen 2 mo-
mentissa säädetyn määräajan päättymistä. Tuen kohteena olevan yritystoiminnan omistus-
tai hallintaoikeus voidaan kuitenkin luovuttaa toiselle ennen edellä tarkoitetun määräajan
päättymistä edellyttäen, että tuen saaja hankkii tilalle sellaista vastaavaa omaisuutta tai to-
teuttaa sellaisen yritysjärjestelyn, jonka kautta luovutuksen saaja täyttää tuen myöntämi-
sen edellytykset ja toiminnan luonne ei olennaisesti muutu.

Jos tuettava toiminta tai investointi luovutetaan toiselle ennen 2 momentissa tarkoitetun
määräajan päättymistä, ja tuki tai osa tuesta on vielä maksamatta, voidaan jäljellä oleva
tuki siirtää maksettavaksi luovutuksen saajalle, mikäli tuen myöntämisen edellytykset luo-
vutuksen saajalle ovat olemassa.

Tukipäätöksen vastaisena luovutuksena ei pidetä tuetun investoinnin kohteen tai tuen
kohteena olevan yritystoiminnan siirtymistä perintönä tai sukupolvenvaihdoksen kautta.
Jos kyseessä on luonnollisena henkilönä harjoitetun toiminnan yhtiöittäminen, voidaan
myös kokonaan maksamatta oleva tuki siirtää. 

Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarvittaessa tarkemmat säännökset maksamatta
olevan tuen siirtämisestä. Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkemmat säännökset
myös tuettavan toiminnan ja investoinnin pysyvyydestä. 

28 §

Kirjanpitovelvollisuus

Tuen saajan on pidettävä tuettavasta toimenpiteestä kirjaa. Kirjanpito on järjestettävä
osaksi tuen saajan kirjanpitolain (1336/1997) tai, jos tuen saajaan sovelletaan valtion ta-
lousarviosta annetun lain (423/1988) 2 lukua, mainitun luvun ja hyvän kirjanpitotavan
mukaista kirjanpitoa siten, että tuettavan toimenpiteen kirjanpito voidaan vaikeudetta tun-
nistaa ja erottaa muusta kirjanpidosta.

Jos tuen saaja on henkilö, jota verotetaan maatilatalouden tuloverolain (543/1967) mu-
kaisesti, pidetään tuettavan toimenpiteen riittävänä kirjanpitona, mitä tuen saajan muulta
tilinpidolta verotuksen toimittamiseksi edellytetään. Tällöin tilinpito on järjestettävä siten,
että tuettavan toimenpiteen kustannukset voidaan vaikeudetta tunnistaa, ja niitä koskeva
kirjanpitoaineisto säilytettävä siten kuin kirjanpitolain 2 luvun 9 ja 10 §:ssä säädetään.

Jos tuen saaja ei muutoin ole toiminnastaan kirjanpitovelvollinen, on tuettavaa toimen-
pidettä koskeva kirjanpito järjestettävä noudattaen soveltuvin osin, mitä kirjanpitolaissa
säädetään.

Jos kysymys on Euroopan unionin osaksi rahoittamaan suunnitelmaan sisältyvästä tu-
esta, kirjanpitoon liittyvä aineisto on säilytettävä vähintään kolme vuotta siitä, kun Ruo-
kavirasto maksaa tuensaajalle tuen loppumaksun.

29 §

Tiedonanto- ja avustamisvelvollisuus

Tuen saaja on velvollinen antamaan tuen myöntävälle viranomaiselle tuettavaa toimen-
pidettä, sen edistymistä sekä tuen käyttöä koskevat oikeat ja riittävät tiedot.

Tuen saajan on viivytyksettä ilmoitettava tuen myöntäneelle viranomaiselle sellaisista
asemaansa, toimintaansa tai tuettavaa toimenpidettä koskevista muutoksista, joilla voi olla
vaikutusta tuen maksamisen edellytyksiin tai jotka voivat johtaa tuen takaisinperintään.
Tämän on käsiteltävä ilmoitus tukipäätöksen ehtojen muuttamista koskevana hakemukse-
na, jos tuen saaja ja tuettu toiminta edelleen täyttävät tässä laissa säädetyt edellytykset,
taikka tuen maksun keskeyttämisenä tai takaisinperintänä siten kuin 10 luvussa säädetään.
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Tuen saaja on velvollinen avustamaan 47 §:ssä tarkoitetun tarkastuksen suorittajaa an-
tamalla korvauksetta tarkastustehtävän suorittamiseksi välttämättömät tiedot ja tarkastuk-
sen kohdetta koskevat selvitykset sekä tarvittaessa esittelemällä tuen kohdetta.

Jos tuen saaja on epäiltynä esitutkinnassa tai syytteessä rikoksesta ja tuen saaja luovut-
taa tarkastuksen suorittajalle 1–3 momentissa tarkoitettuja tietoja niistä seikoista, joihin
epäily tai syyte perustuu, tarkastuksen suorittaja ei saa luovuttaa niitä poliisi- tai syyttäjä-
viranomaiselle ilman tuen saajan suostumusta.

6 luku

Tuen hakeminen ja myöntäminen

30 §

Hakuaika ja hakumahdollisuudesta tiedottaminen

Tuen hakemiselle voidaan asettaa hakuaika. Jos hakuaikaa ei aseteta, tukihakemukset
on ratkaistava ennalta ilmoitettuina jaksoina. 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on tarkoituksenmukaisessa laajuudessa
tiedotettava toimivaltaansa kuuluvan tuen hakumahdollisuudesta, hakemisessa noudatet-
tavasta menettelystä sekä tuen myöntämisen pääasiallisista edellytyksistä ja ehdoista.

Paikallisen toimintaryhmän on tiedotettava alueellaan 2 momentissa tarkoitetuista sei-
koista sellaisen tuen osalta, joka rahoitetaan paikallisen toimintaryhmän rahoituskiintiös-
tä.

31 § 

Tuen hakeminen

Tukea haetaan sähköisesti verkkopalvelussa, joka on osa ruokahallinnon tietovarannos-
ta annetussa laissa (560/2021) tarkoitettua ruokahallinnon tietovarantoa. Hakija tunniste-
taan vahvalla sähköisellä tunnistamisella siten kuin vahvasta sähköisestä tunnistamisesta
ja sähköisistä luottamuspalveluista annetusta laissa (617/2009) säädetään.

Ruokavirasto voi 1 momentista poiketen antaa tarkemmat määräykset siitä, että tiettyä
tukea tai tiettyjä tukia haetaan muutoin kuin sähköisessä järjestelmässä, jos tukijärjestel-
män toimeenpanon kiireellisyys, hakemusten vähäinen määrä tai muu niihin verrattava
erityinen syy sitä edellyttää.

Ruokavirasto voi antaa tarkemmat määräykset hakemukseen liitettävistä asiakirjoista,
hakemisen menettelyistä sekä hankesuunnitelman ja selvitysten esitystavasta.

32 §

Toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Tuen myöntää se elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, jonka toimialueella tuettava
toimenpide on tarkoitus toteuttaa, jollei elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista an-
netun lain (897/2009) 5 §:n nojalla elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimival-
lasta muuta säädetä.

Jos tuettava toimenpide on tarkoitus toteuttaa useamman kuin yhden elinkeino-, liiken-
ne- ja ympäristökeskuksen toimialueella, toimivaltainen on se elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskus, jonka toimialueella tuettava toimenpide on tarkoitus pääosin toteuttaa.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset voivat kuitenkin siirtää tällä tavoin toimival-
taiselta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta hakemuksen toisen elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskuksen ratkaistavaksi, jollei elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
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kuksista annetusta laista tai sen nojalla säädetystä muuta johdu ja asianomaiset elinkeino-
, liikenne- ja ympäristökeskukset suostuvat siirtoon.

Jos kehittämishankkeella on pääasiassa valtakunnallisia tavoitteita, toimivaltainen on
se elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, jolle maa- ja metsätalousministeriö on osoit-
tanut varat valtakunnallisen hankkeen rahoitusta varten.

33 §

Tuen hakeminen paikallisen toimintaryhmän rahoituskiintiöstä

Haettaessa tukea paikallisen toimintaryhmän rahoituskiintiöstä sovelletaan, mitä
31 §:ssä säädetään tuen hakemisesta. Toimivaltainen on se paikallinen toimintaryhmä,
jonka alueella tuettava toimenpide toteutetaan.

Toimivaltainen paikallinen toimintaryhmä tarkistaa, että sille toimitettu hakemus täyt-
tää hakemukselle säädetyt muotovaatimukset, ja antaa lausunnon tuen myöntämisen tar-
koituksenmukaisuudesta paikallisen strategian tavoitteiden kannalta. Paikallinen toimin-
taryhmä toimittaa tukihakemuksen sekä lausuntonsa toimivaltaiselle elinkeino-, liikenne-
ja ympäristökeskukselle.

Jos tuen hakija on paikallinen toimintaryhmä, hakemiseen sovelletaan kuitenkin, mitä
31 §:ssä säädetään.

Ruokavirasto antaa tarvittaessa tarkemmat määräykset hakemuksen toimittamisesta
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen sekä hakemuksen käsittelystä.

34 §

Tukihakemuksen arviointi

Tukiehdot täyttävät hakemukset arvioidaan valintaperusteiden perusteella. Maa- ja
metsätalousministeriö vahvistaa alueellisiin suunnitelmiin kuuluvien hankkeiden valinta-
perusteet ennen haun alkamista strategiasuunnitelman seurantakomiteaa kuultuaan.

Ennen tukihakemuksen ratkaisemista koskevan päätöksen tekemistä elinkeino-, liiken-
ne- ja ympäristökeskus voi pyytää muulta viranomaiselta lausunnon tuen saajaan ja tuet-
tavaan toimenpiteeseen liittyvistä seikoista, jos tämä on välttämätöntä tuen myöntämisen
edellytysten arvioimisessa.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi ennen yritystuen myöntämistä tehdä yri-
tystuen myöntämisen edellytysten sekä tuettavan toimenpiteen arvioimiseksi yrityskäyn-
nin. Yrityskäynnin havainnot on kirjattava, ja ne on annettava tiedoksi hakijalle. Yritys-
käynnin kohteena eivät saa olla pysyväisluonteiseen asumiseen tarkoitetut tilat.

Valintaperusteista ja -menettelystä voidaan tarvittaessa antaa tarkempia säännöksiä val-
tioneuvoston asetuksella.

35 §

Tukien myöntämisen keskeyttäminen

Maa- ja metsätalousministeriöllä on oikeus päätöksellään keskeyttää tukien myöntämi-
nen valtakunnallisesti tai alueellisesti, jos tuen rahoitukseen tarvittavia varoja ei ole käy-
tettävissä tai markkinatilanne taikka Euroopan unionin lainsäädäntö tätä edellyttää.

Tukien myöntäminen voidaan keskeyttää määräajaksi tai toistaiseksi.
Päätös tukien keskeyttämisestä on julkaistava Suomen säädöskokoelmassa. Keskeytyk-

sestä on tiedotettava asianmukaisessa laajuudessa.
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36 §

Tuen myöntäminen

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus päättää tuen myöntämisestä. Jos tuettava toi-
minta on tarkoitus toteuttaa useamman kuin yhden elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kuksen toimialueella, on toimivaltaisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen han-
kittava ennen tuen myöntämistä muiden asianomaisten elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskusten lausunto. Tukea voidaan myöntää toisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kuksen rahoituskiintiöstä ainoastaan, jos kyseinen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kus antaa puoltavan lausunnon.

Edellytyksenä tuen myöntämiselle paikallisen toimintaryhmän rahoituskiintiöstä on
toimintaryhmän antama puoltava lausunto hakemuksesta. Elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskus voi poiketa paikallisen toimintaryhmän puoltavasta lausunnosta vain, jos tuen
myöntäminen olisi vastoin Euroopan unionin tai kansallista lainsäädäntöä. Elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskus ratkaisee myös hakemuksen, jota paikallinen toimintaryhmä ei
ole puoltanut. Paikallisen toimintaryhmän on viipymättä toimitettava hakemus lausuntoi-
neen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

37 §

Tukipäätös

Tukipäätökseen on otettava myönnetyn tuen määrä, tässä laissa säädetyt tuen ehdot
sekä tuen maksamisen ja takaisinperinnän edellytykset. Päätökseen tulee lisäksi ottaa ne
Euroopan unionin lainsäädännössä säädetyt ehdot ja edellytykset, jotka olennaisesti ja vä-
littömästi vaikuttavat tuen käyttöön ja maksamiseen. Tukipäätöksellä hyväksytään tuetta-
vaa toimenpidettä koskeva suunnitelma.

Tukipäätös voidaan allekirjoittaa koneellisesti.

7 luku

Tuen maksaminen

38 §

Maksuhakemus

Maksua haetaan sähköisesti verkkopalvelussa, joka on osa ruokahallinnon tietovaran-
nosta annetussa laissa tarkoitettua ruokahallinnon tietovarantoa. 

Hakemuksessa on annettava tuen maksamisen edellytysten arvioinnin kannalta välttä-
mättömät selvitykset ja, jollei tukea ole myönnetty kertakorvauksena, tilinpitoasiakirjat.

Ruokavirasto antaa tarkemmat määräykset maksuhakemuksessa annettavista selvityk-
sistä ja tilinpitoasiakirjoista.

39 §

Maksuhakemuksen määräaika

Maksuhakemuksen toimittamiselle voidaan asettaa kohtuullinen määräaika, joka laske-
taan tukipäätöksen tekemisestä tai, jos kyse on tuettavan toimenpiteen viimeisestä maksu-
hakemuksesta, tuettavan toimenpiteen toteutusajan päättymisestä.

Maksuhakemuksen jättämiselle asetettavasta määräajasta voidaan säätää tarkemmin
valtioneuvoston asetuksella. 
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40 §

Tuen maksamisen edellytykset

Tuen maksamisen edellytyksenä on, että tuen saaja on toteuttanut ne toimenpiteet, joi-
hin tuki on myönnetty sekä noudattanut tuen ehtoja.

Kun tuen maksutapa on tuotosperusteinen, tuen saajan tulee osoittaa asiakirjoilla tai
muulla tuen myöntäneen viranomaisen edellyttämällä tavalla toteuttaneensa tuen kohtee-
na olevat toimenpiteet.

Kun tuki maksetaan toteutuneiden kustannusten perusteella, mukaan lukien laskennal-
liset kustannukset, tuen saajan tulee toisessa momentissa todettujen edellytysten lisäksi,
esittää toimenpiteistä aiheutuneet välittömät kustannukset. Kustannusten tulee olla tosi-
asiallisia, todennettavissa, lopullisia sekä kohdentua tuettaviin toimenpiteisiin.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkemmat säännökset menon tosiasiallisuu-
den, lopullisuuden, kohtuullisuuden ja todennettavuuden arvioinnissa käytettävistä perus-
teista. Ruokavirasto antaa tarkemmat määräykset toimenpiteen toteuttamista sekä menon
tosiasiallisuutta, todennettavuutta, lopullisuutta, kohtuullisuutta ja kohdentumista koske-
vista selvityksistä ja tilinpitoasiakirjoista.

41 §

Maksettavan tuen määrä

Kun tuen maksutapa on tuotosperusteinen, tuki maksetaan tukipäätöksellä hyväksytty-
jen toimenpiteiden toteutumista vastaavina erinä.

Kun tuki maksetaan toteutuneiden kustannusten perusteella, mukaan lukien laskennal-
liset kustannukset, tukea maksetaan enintään tukipäätöksessä hyväksytty osuus toteutettu-
jen toimenpiteiden hyväksyttävistä kustannuksista.

Tuen saajan on maksuhakemuksessa esitettävä selvitys toimenpiteeseen saadusta
muusta julkisesta rahoituksesta sekä hanketuen osalta saaduista tuloista ja yksityisen ra-
hoituksen toteutumisesta.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkemmat säännökset tuloista ja muusta ra-
hoituksesta sekä niiden vaikutuksesta maksettavan tuen määrään. Ruokavirasto antaa tar-
kemmat määräykset hankkeen muun julkisen ja yksityisen rahoituksen toteutumista sekä
tuloja koskevista selvityksistä.

42 § 

Tuen maksuerät

Tukea voidaan maksaa yhdessä tai useammassa erässä.
Kehittämishanketukea ja toimintarahaa voidaan maksaa ennakkona, jos tämä on tuen

saajan aseman ja tuettavan toimenpiteen toteutuksen kannalta perusteltua.
Tarkemmat säännökset tukien maksueristä, ennakkona maksettavan tuen määrästä ja

ennakon maksamisen edellytyksistä annetaan valtioneuvoston asetuksella.

43 §

Maksujen hyväksyminen ja suorittaminen

Hanke- ja yritystuen maksamisesta päättää tuen myöntänyt elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskus. Ruokavirasto vastaa menojen lopullisesta hyväksymisestä sekä maksujen
suorittamisesta tuen saajille. Maksuja koskevat päätökset voidaan allekirjoittaa koneelli-
sesti.
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8 luku

Asian hallintajärjestelmä ja tuen seuranta

44 §

Tiedon antaminen seurantaa varten

Maa- ja metsätalousministeriöllä ja Ruokavirastolla on salassapitosäännösten estämättä
ja korvauksetta oikeus saada elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilta sekä toiminta-
ryhmiltä avustusjärjestelmän hallinnoinnin edellyttämät tarpeelliset tiedot ja selvitykset
avustusten hakemisesta, myöntämisestä, maksamisesta ja valvonnasta. Maa- ja metsätalo-
usministeriöllä on vastaava oikeus saada tietoja Ruokavirastolta.

Maa- ja metsätalousministeriöllä, Ruokavirastolla sekä elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskuksella on oikeus saada tietoja avustusten käytöstä avustuksen saajilta. Lisäksi
tuen saajan on annettava tuettavan toimenpiteen edistymistä ja vaikuttavuutta koskevat
selvitykset ja seurantatiedot elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja vastaavat tie-
dot toimintaryhmien kautta haetuista avustuksista on annettava toimintaryhmälle.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetut tiedot luovutetaan teknisen käyttöyhteyden avulla
tai muutoin sähköisesti. 

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin selvitysten ja seurantatietojen sisäl-
löstä. Ruokavirasto antaa tarkemmat määräykset selvitysten ja seurantatietojen esitysta-
vasta. 

45 §

Asian hallinnan ja seurannan tietojärjestelmä

Tämän lain mukaisia tehtäviä hoidettaessa laadittuihin asiakirjoihin sekä asian hallin-
nan ja seurannan tietojärjestelmään kuuluviin rekistereihin ja verkkopalveluihin sovelle-
taan ruokahallinnon tietovarannosta annettua lakia. 

Tietojärjestelmään sisältyviä tietoja säilytetään kymmenen vuotta tuen myöntämistä
koskevan päätöksen tekemisestä. Jos tukea on myönnetty, tietoja säilytetään kuitenkin
kymmenen vuotta tuen viimeisen erän maksamisesta ja, jos kysymys on Euroopan unionin
osaksi rahoittamaan suunnitelmaan sisältyvästä tuesta, viisi vuotta siitä, kun Euroopan ko-
missio maksoi suunnitelman viimeisen yhteisön rahoitusosuuden. Valtiontukena myön-
nettyä tukea koskevassa Euroopan unionin lainsäädännössä saatetaan edellyttää edellä
säädettyä pidempi säilytysaika.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkemmat säännökset sellaisista rekisteriin
tallennettavista tiedoista, jotka eivät ole henkilötietoja.

46 §

Toimintaryhmän ja hakijan oikeus rekisteritietojen saamiseen

Paikallisella toimintaryhmällä on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada
45 §:ssä tarkoitetuista rekistereistä sille säädettyjen tehtävien hoitamiseksi välttämättömät
tiedot.

Tuen hakijalla on oikeus 45 §:ssä tarkoitettuun asianhallintajärjestelmään kuuluvassa
verkkopalvelussa seurata tuen hakemista, maksamista, tarkastamista ja takaisinperintää
koskevan asiansa etenemistä ja ratkaisuja sekä tuen seurantatietojen käsittelyä. Vastaava
oikeus on toimintaryhmällä sen rahoituskiintiöstä haetun ja myönnetyn tuen osalta lukuun
ottamatta seurantaa, tarkastamista ja takaisinperintää koskevia sekä maksuhakemuksen
yhteydessä esitettyjä salassa pidettäviä tietoja.
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Toimintaryhmällä on omasta rahoituskiintiöstään myönnetyn tuen osalta lisäksi oikeus
asianhallintajärjestelmään kuuluvassa verkkopalvelussa nähdä kokoomatietoja.

Asian seuraaminen ja koontitietojen katselu edellyttää sähköistä tunnistautumista.

9 luku

Tarkastus

47 §

Tarkastusoikeus

Maa- ja metsätalousministeriö ja Ruokavirasto voivat suorittaa tuen myöntämiseen,
maksamiseen ja käyttöön liittyvien edellytysten ja ehtojen noudattamisen valvomiseksi
toimeenpanosta vastaaviin viranomaisiin ja tuen saajiin kohdistuvia tarkastuksia. Vastaa-
va oikeus on tuen saajien osalta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilla sekä hallin-
nointilain 12 §:ssä tarkoitetulla todentamisviranomaisella siltä osin kuin hallinnointilain
4 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetussa horisontaaliasetuksessa tai sen nojalla sääde-
tään. Jos tukea on tämän lain 24 §:ssä tarkoitetulla tavalla siirretty muulle taholle, on edel-
lä mainituilla viranomaisilla ja todentamisviranomaisella oikeus tarkastaa myös tämän ta-
loutta ja toimintaa tuen myöntämiseen, maksamiseen ja käyttöön liittyvien edellytysten ja
ehtojen noudattamisen valvomiseksi. Jos tuen kohteena oleva toiminta tai tuetun inves-
toinnin kohde on luovutettu ilman, että tukea on samalla siirtynyt, mainituilla viranomai-
silla ja todentamisviranomaisella on oikeus tarkastaa luovutettu toiminta tai kohde luovu-
tuksensaajan luona. 

Euroopan unionin varoista osaksi tai kokonaan taikka valtiontukena myönnettyä tukea
koskeva tarkastusoikeus on myös Euroopan unionin toimielimellä siten kuin asiasta Eu-
roopan unionin lainsäädännössä säädetään.

48 §

Tarkastuksen suorittaminen

Edellä 47 §:ssä tarkoitetun tarkastuksen suorittamista varten viranomaisella ja todenta-
misviranomaisella on oikeus päästä tuettavan toimenpiteen ja tuen käytön kannalta mer-
kityksellisiin rakennuksiin, toimitiloihin ja paikkoihin ja tarkastaa näitä sekä tuen saajan
olosuhteita, tietojärjestelmiä ja asiakirjoja. Tarkastusta ei kuitenkaan saa suorittaa pysy-
väisluonteiseen asumiseen käytetyissä tiloissa.

Tarkastustehtävän asianmukaiseksi hoitamiseksi voidaan ulkopuolinen tilintarkastaja
valtuuttaa suorittamaan tarkastus. Tilintarkastajan tulee olla tilintarkastuslaissa
(1141/2015) tarkoitettu tilintarkastaja. Tilintarkastusyhteisön on nimettävä tilintarkastuk-
sesta vastuullinen tilintarkastaja. Tarkastustehtävää suoritettaessa sovelletaan hallintola-
kia, kielilakia, saamen kielilakia, viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia ja
sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annettua lakia. Tilintarkastajaan sovelle-
taan rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä hänen suorittaessaan tarkastus-
tehtävää. Vahingonkorvausvastuusta säädetään vahingonkorvauslaissa. 

Tarkastuksesta on laadittava tarkastuskertomus, joka toimitetaan viipymättä asianomai-
selle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä Ruokavirastolle.

Tarkastusta suorittavalla on oikeus ottaa asiakirjat ja muu tuen käyttöön liittyvä aineisto
haltuunsa, jos tarkastuksen päämäärän saavuttaminen tätä edellyttää. Asiakirjat ja muu ai-
neisto tulee viipymättä palauttaa, kun tarkastuksen suorittaminen ei enää edellytä niiden
hallussapitoa.

Edellä 47 §:ssä tarkoitetulla viranomaisella ja todentamisviranomaisella on oikeus saa-
da poliisilta korvauksetta virka-apua tarkastustehtävän suorittamisessa.
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Ruokavirasto päättää tarkastusten määrästä ja valitsee tarkastuskohteet riskianalyysiin
tai satunnaisotantaan perustuen, jollei asiasta Euroopan unionin lainsäädännössä muuta
säädetä. Ruokavirasto laatii tarkastusstrategian ja tarkastussuunnitelman. Tarkastusten to-
teuttamistavasta voidaan antaa tarkempia säännöksiä valtioneuvoston asetuksella.

10 luku

Tuen palauttaminen, maksamisen lopettaminen ja takaisinperintä

49 §

Tuen palauttaminen

Tuen saajan tulee viipymättä palauttaa virheellisesti, liikaa tai ilmeisen perusteetto-
masti saamansa tuki tai sen osa. Tuen saajan tulee palauttaa tuki tai sen osa myös, jos sitä
ei voida käyttää tukipäätöksessä edellytetyllä tavalla. Jos palautettava määrä on enintään
100 euroa, sen saa jättää palauttamatta.

Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske laskennallisen perusteen mukaan myönnetyn
tuen ja toteutuneiden kustannusten välistä erotusta.

50 §

Tuen maksamisen lopettaminen ja takaisinperintä

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on velvollinen lopettamaan tuen maksamisen
ja perimään tuen takaisin, jos:

1) tuen myöntämisen tai maksamisen edellytykset eivät ole täyttyneet;
2) tuen saaja on antanut sellaisen virheellisen tai puutteellisen tiedon, joka on olennai-

sesti vaikuttanut tuen myöntämiseen tai maksamiseen;
3) tuen ehtoja ei ole noudatettu;
4) tuen saaja on luovuttanut tuetun investoinnin kohteen taikka olennaisesti supistanut

tai lopettanut tuen kohteena olevan toiminnan 27 §:n vastaisesti; 
5) tuen saaja on asetettu konkurssiin ennen 27 §:ssä tarkoitetun määräajan päättymistä

ja tuen saajan toiminnassa on tehty rikoslain (39/1889) 39 luvussa tarkoitettu velallisen ri-
kos;

6) tuen saaja on kieltäytynyt avustamasta tarkastuksessa; tai
7) Euroopan unionin osaksi rahoittamia tai kokonaan kansallisista varoista rahoitettuja

maaseudun kehittämisen tukia koskevassa Euroopan unionin lainsäädännössä tätä edelly-
tetään.

Ruokavirasto on velvollinen lopettamaan toimintarahan, valmistelutuen ja teknisen
avun maksamisen sekä perimään toimintarahan, valmistelutuen ja teknisen avun takaisin
1 momentin 1–3, 6 ja 7 kohdassa säädetyillä perusteilla.

Takaisinperittäväksi on 1 momentin 4 kohdan perusteella määrättävä se osuus makse-
tun tuen määrästä, joka saadaan vähentämällä omaisuuden käyttöaikaa vastaava osuus
27 §:ssä tarkoitetusta käyttöajasta. 

Perimättä voidaan kuitenkin jättää määrä, joka on enintään 100 euroa ilman korkoja.
Jos tuki on myönnetty yhteisesti useammalle, vastaavat kaikki tuen saajat yhteisvas-

tuullisesti takaisinperityn tuen maksamisesta.

51 §

Takaisinperittävälle määrälle suoritettava viivästyskorko

Jos takaisin perittävää määrää ei makseta viimeistään 54 §:n 1 momentissa tarkoitettuna
eräpäivänä, takaisinperittävälle määrälle on suoritettava korkolain (633/1982) 4 §:n 1 mo-
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mentissa tarkoitettua vuotuista viivästyskorkoa. Korko lasketaan sen ajan perusteella, joka
alkaa 60 päivää takaisinperintäpäätöksen tekemisajankohdasta ja päättyy saatavan suorit-
tamisajankohtaan tai, jos saatava vähennetään myöhemmin maksettavasta erästä, vähen-
nyksen tekemisajankohtaan.

52 §

Takaisinperinnän kohtuullistaminen

Takaisinperinnästä päättävä viranomainen voi jättää virheellisesti tai perusteetta mak-
setun määrän tai sille suoritettavan koron kokonaan tai osaksi perimättä, jos perinnän suo-
rittaminen täysimääräisenä olisi tuen saajan olosuhteet ja toiminta huomioon ottaen koko-
naisuutena tarkastellen kohtuutonta. Takaisinperintä ja korkojen periminen on kuitenkin
suoritettava täysimääräisenä, jos Euroopan unionin kokonaan tai osaksi rahoittamia tai ko-
konaan kansallisista varoista rahoitettuja maaseudun kehittämisen tukia koskevassa Eu-
roopan unionin lainsäädännössä tätä edellytetään.

53 §

Vähennykset, seuraamukset ja uhkasakko

Jos maksua koskevassa hallinnollisessa tarkastuksessa tai muussa tarkastuksessa havai-
taan, ettei tuen kohteena olevaa toimenpidettä ole toteutettu hyväksytyn suunnitelman mu-
kaisesti tai tuenhakija on maksuhakemuksessaan esittänyt tukeen oikeuttamattomia kus-
tannuksia, tukea ei makseta tai maksettavaa tukea vähennetään. Maksettavaan tukeen liit-
tyvästä hallinnollisesta seuraamuksesta päättää tuen maksamisesta päättävä viranomai-
nen.

Seuraamuksissa on otettava huomioon hallinnointilain 4 §:n 1 momentin 3 kohdassa
tarkoitetun horisontaaliasetuksen 59 artiklassa säädetty. Seuraamuksia ei määrätä horison-
taaliasetuksen 59 artiklan 5 kohdan toisen alakohdan a, b ja c kohdassa tarkoitetuissa ti-
lanteissa eikä muissa niihin verrattavissa tilanteissa.

Jos tuensaaja on jättänyt noudattamatta julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä,
seuraamukset on määrättävä 1 momentissa mainitun horisontaalisasetuksen 61 artiklan
mukaisesti.

Jos tuen saaja tai taho, jolle tukea on 24 §:n nojalla siirretty, kehotuksesta huolimatta
kieltäytyy antamasta 29 §:n 1 momentissa tarkoitettuja tietoja tai avustamasta 29 §:n 3
momentin mukaisesti tarkastuksessa taikka estää 47 §:n 1 momentissa tarkoitettua tarkas-
tajaa suorittamasta lainkohdan mukaista tarkastusta, voidaan tietojen antamisen, tarkas-
tuksessa avustamisen tai tarkastuksen sallimisen tehosteeksi asettaa uhkasakko. Uhkasak-
koa ei kuitenkaan saa asettaa luonnolliselle henkilölle tietojen antamisvelvollisuuden taik-
ka tarkastuksen suorittamisen tehosteeksi, jos henkilöä on aihetta epäillä rikoksesta ja tie-
dot koskevat rikosepäilyn kohteena olevaa asiaa. Jos tarkastusta suorittava todentava vi-
ranomainen on yksityinen taho, uhkasakon asettaa ja sen maksettavaksi määräämisestä
päättää Ruokavirasto ja muusta tapauksessa hyväksymispäätöksen tehnyt tai tuen myön-
tänyt viranomainen. 

Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä tuen vähentämisperusteis-
ta sekä vähennysten ja seuraamusten laskennasta.

54 § 

Takaisinperintää ja maksamisen lopettamista koskeva päätös

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on tehtävä takaisinperinnästä ja tuen mak-
samisen lopettamisesta päätös. Päätöksessä määrätään takaisinperittävä määrä ja ilmoite-
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taan sen suorittamisen eräpäivä, joka on 60 päivän kuluttua takaisinperintäpäätöksen te-
kopäivästä. 

Takaisinperintää koskeva päätös on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä sen jälkeen, kun
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sai tiedon 50 §:ssä säädetystä perusteesta, ja vii-
meistään kymmenen vuoden kuluttua tuen viimeisen erän maksamisesta.

55 §

Takaisinperintäpäätöksen täytäntöönpano

Ruokavirasto vastaa takaisinperintäpäätöksen täytäntöönpanosta. Takaisinperintä voi-
daan suorittaa siten, että takaisinperittävä määrä korkoineen vähennetään muusta tuen saa-
jalle maksettavasta tuesta. 

Takaisinperintäpäätös voidaan ulosottotoimin panna täytäntöön sen jälkeen, kun päätös
on saanut lainvoiman. Takaisinperintäsaatava vanhentuu viiden vuoden kuluttua sitä seu-
ranneen vuoden alusta, jona takaisinperintäpäätös on saanut lainvoiman. Muutoin päätök-
sen täytäntöönpanossa sovelletaan, mitä verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa
laissa (706/2007) säädetään.

11 luku

Erinäiset säännökset

56 §

Päätöksen maksuttomuus

Tässä laissa tarkoitettu päätös on hakijalle ja tuen saajalle maksuton.

57 §

Tietojensaantioikeus ja tietojen luovuttaminen

Maa- ja metsätalousministeriöllä, Ruokavirastolla sekä elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskuksella on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada muulta viranomaiselta
tai julkista tehtävää hoitavalta taholta sellaisia hakijaa tai tuen saajaa, tämän taloudellista
asemaa ja liike- tai ammattitoimintaa, julkisista varoista myönnettyä rahoitusta tai muuta
tuen kannalta merkityksellistä olosuhdetta koskevia tietoja, jotka ovat välttämättömiä täs-
sä laissa tarkoitetun asian käsittelemiseksi. Maa- ja metsätalousministeriöllä, Ruokaviras-
tolla sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella on vastaava oikeus saada tällaiset
tiedot ja selvitykset avustusten käytöstä tuen saajilta.

Edellä 1 momentissa mainituilla viranomaisilla on oikeus salassapitosäännösten estä-
mättä saada maksutta Verohallinnolta tuen hakijaa ja tuen saajaa koskevat tiedot veroihin
sekä muulta viranomaiselta ja julkista tehtävää hoitavalta edellä mainittuja tahoja koske-
vat tiedot lakisääteisiin eläke-, tapaturma- tai työttömyysvakuutusmaksuihin taikka Tullin
perimiin maksuihin liittyvien rekisteröitymis-, ilmoitus- ja maksuvelvollisuuksien hoita-
misesta, toiminnasta, taloudesta sekä edellä mainittujen tahojen kytkennöistä ja niissä
mahdollisesti esiintyneistä puutteellisuuksista edellä mainittuihin velvollisuuksiin liit-
tyen, jos tiedot ovat välttämättömiä tuen myöntämiseksi, maksamiseksi tai tuen käytön
valvomiseksi.

Maa- ja metsätalousministeriöllä, Ruokavirastolla sekä elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskuksella on salassapitosäännösten estämättä oikeus luovuttaa muulle viranomai-
selle, julkista tehtävää hoitavalle ja Euroopan unionin toimielimelle sellaiset tässä laissa
säädettyä tehtävää hoidettaessa saadut tuen saajaa koskevat tiedot, jotka ovat välttämättö-
miä viranomaiselle, julkista tehtävää hoitavalle tai toimielimelle säädetyn tarkastustehtä-
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vän suorittamiseksi tai sen valvomiseksi, että Euroopan unionin lainsäädäntöä on nouda-
tettu.

58 §

Toimintaryhmän toimintaraha

Paikalliselle toimintaryhmälle voidaan myöntää toimintarahaa hallinnointilain 4 §:n 1
momentin 5 kohdassa tarkoitetun yleisasetuksen 34 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tar-
koitettuihin hallinto- ja toiminnanedistämiskustannuksiin. 

Maa- ja metsätalousministeriö myöntää toimintarahan. Toimintarahan määrä prosent-
teina kehittämisstrategian julkisen rahoituksen kokonaismäärästä vahvistetaan maa- ja
metsätalousministeriön päätöksellä. Toimintaraha maksetaan prosenttiperusteisena kor-
vauksena paikallisen kehittämisstrategian toteuttamisen etenemisen perusteella. Toimin-
tarahan maksamisesta ja takaisinperinnästä päättää Ruokavirasto.

Toimintaryhmän tulee toimittaa tiedot toiminnastaan Ruokavirastolle. Sen lisäksi, mitä
50 §:ssä säädetään tuen maksun lopettamisesta ja takaisinperinnästä, Ruokavirasto on vel-
vollinen perimään toimintarahan takaisin, jos toimintarahaa on maksettu virheellisesti tai
liikaa suhteessa kehittämisstrategiaa toteuttavien toimien toteutuneisiin maksuihin. Muu-
toin toimintarahaan sovelletaan, mitä tämän lain 10 luvussa säädetään.

Tarkempia säännöksiä toimintarahaan liittyvistä menettelyistä, toteutumisen arvioin-
nista sekä maksatuksesta ja maksatuksen edellyttämistä tiedoista voidaan antaa valtioneu-
voston asetuksella.

Ruokavirasto voi antaa tarkempia määräyksiä toimintarahan maksatuksessa edellytet-
tävistä selvityksistä.

59 § 

Paikallisen kehittämisstrategian valmistelutuki

Paikallisten kehittämisstrategioiden valmisteluun voidaan myöntää valmistelutukea
hallinnointilain 4 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitetun yleisasetuksen 34 artiklan 1 koh-
dan a alakohdassa tarkoitettuihin valmistelukustannuksiin. Valmistelutuen myöntämises-
tä, maksamisesta ja takaisinperinnästä päättää Ruokavirasto. 

Seuraamuksiin, tarkastuksiin sekä takaisinperintään sovelletaan muutoin, mitä niistä
yritys- ja hanketuen osalta säädetään tässä laissa tai sen nojalla.

Tarkemmat säännökset valmistelutuen menettelyistä sekä myöntämisen ja maksamisen
edellytyksistä annetaan valtioneuvoston asetuksella.

Ruokavirasto voi antaa tarkemmat määräykset toimenpiteen toteuttamista sekä menon
tosiasiallisuutta, todennettavuutta, lopullisuutta, kohtuullisuutta ja kohdentumista koske-
vista selvityksistä ja tilinpitoasiakirjoista.

60 §

Valituskielto

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 26 §:n 2 momentissa tarkoitettua määrä-
ajan pidentämistä koskevaan päätökseen ei saa erikseen hakea muutosta valittamalla.

61 §

Muutoksenhaku

Tässä laissa tarkoitettuun päätökseen saa vaatia oikaisua. Oikaisuvaatimuksesta sääde-
tään hallintolaissa.
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Oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen haetaan muutosta valittamalla Hämeenlin-
nan hallinto-oikeuteen.

Muilta osin muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä
hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019).

12 luku

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

62 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023. 
Tällä lailla kumotaan maaseudun kehittämisen tukemisesta annettu laki (28/2014).
Tämän lain 3 ja 4 luvussa sekä 58 ja 59 §:ssä tarkoitetut tuet otetaan käyttöön valtio-

neuvoston asetuksella. Tuet voidaan ottaa käyttöön eri ajankohtina. Edellä 9 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitettuihin suunnittelukustannuksiin ei voida tukea myöntää, jos ne ovat ai-
heutuneet ennen 1 päivää tammikuuta 2023.

Tämä lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä sovelletaan tämän lain voi-
maan tullessa vireillä oleviin hakemuksiin sekä tukiin, jotka on myönnetty ennen tämän
lain voimaantuloa.

Helsingissä 29.12.2022

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen
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21


