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VALTIONEUVOSTON ASETUS PÄIVITTÄISTAVARAKAUPPAPALVELUIDEN TUKEMISESTA
MONIPALVELUKESKUKSINA HARVAAN ASUTUILLA MAASEUTUALUEILLA VUOSINA 20192021
1. Pääasiallinen sisältö
Esityksessä ehdotetaan annettavaksi valtioneuvoston asetus päivittäistavarakauppapalveluiden tukemisesta monipalvelukeskuksina harvaan asutuilla maaseutualueilla
vuosina 2019-2021.
Kokeiluluonteisen avustuksen tarkoituksena on varmistaa ja luoda edellytyksiä maaseudun asukkaiden ja yritysten tarvitsemien peruspalveluiden pysymiselle lähellä alueen
asukkaita ja kehittää päivittäistavarakaupan roolia maaseudun monipalvelukeskuksena
harvaan asutuilla alueilla. Tukijärjestelmä olisi kokeiluluontoisena määräaikainen päättyen vuonna 2021, jolloin tehtäisiin arvio tuen vaikutuksista.
Valtion vuoden 2019 talousarvion momentilla 30.10.63 on osoitettu maaseudun kehittämiseen 3 miljoonan euron kolmen vuoden siirtomääräraha. Tästä määrärahasta on mitoitettu Kyläkaupat monipalvelukeskuksina –kokeiluhankkeeseen miljoona euroa. Ehdotetulla asetuksella toteutettaisiin tämä hanke ja avustus rahoitettaisiin kyseiseltä momentilta.
Ehtona valtion myöntämälle avustukselle olisi avustuksen saajan sitoutuminen 1.1.2020
– 30.6.2021 väliseksi ajaksi asetusluonnoksen 6 §:ssä määriteltyyn palveluvelvoitteeseen. Palveluvelvoite on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108
artiklan soveltamisesta yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja tuottaville yrityksille myönnettävään vähämerkityksiseen tukeen annetun komission asetuksen (EU)
N:o 360/2012 (jäljempänä SGEI de minimis –asetus) mukaan edellytys vähämerkityksisen valtiontuen myöntämiselle yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviin palveluihin siten
kuin asetuksessa säädetään.
Asetusehdotuksen 6 §:n mukainen palveluvelvoite sisältäisi päivittäistavarakauppapalvelun lisäksi vähintään yhden muun kaupallisen palvelukokonaisuuden, joiksi katsottaisiin posti-, käteisnosto-, apteekki- tai polttoainejakelupalvelu. Avustuksen myöntämisen
yleisenä ehtona olisi lisäksi, että hakija täyttää asetuksessa tarkemmin määritellyt, harvaan asutulla maaseutualueella sijaitsevan päivittäistavarakaupan toiminnan luonnetta
ja laatua määrittävät kriteerit. Avustusta myönnettäisiin palveluvelvoitteen mukaisesta
toiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin.
Asetuksessa säädettäisiin myös valtionavustuslain säännöksiä tarkemmin myöntämisestä, maksamisesta ja käytöstä.
Asetus tulisi voimaan 1.4.2019.
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2. Tausta
2.1. Kyläkauppojen merkitys harvaan asutuilla maaseutualueilla
Kyläkaupat ovat keskeisessä asemassa Suomen maaseudun asuttuna pysymisen ja
harvaan asutun maaseudun asuttuna pitämisen kannalta sekä maaseudulla kausiluontoisesti asuvien ja matkustavien kannalta. Kyläkauppojen määrä on Suomessa kuitenkin
vähentynyt viime vuosina useasta syystä.
Luonnonvarakeskus laati joulukuussa 2018 Kyläkaupat monipalvelukeskuksena-kokeiluhanke: markkinakartoitus (Ovaska) nimisen selvityksen jolla kartoitettiin kyläkauppojen nykytilannetta ja selvitettiin niiden palveluntarjontaa sekä päivittäistavaroiden että
muiden palveluiden, eli käteisnosto-, posti-, apteekki- ja polttoainejakelupalveluiden
osalta. Selvityksen mukaan kyläkaupat vähenevät nopeaa vauhtia koko maassa; vuodesta 2002 vuoteen 2015 noin 60 % kyläkaupoista on lopettanut toimintansa. Kaupat
ovat pieniä ja usein ainoita kaupallisen palvelun tuottajia alueellaan. Pellervon taloustutkimuksen vuonna 2017 laatiman kyläkauppaselvityksen (Vuori, Arovuori, Busk, Kekäläinen, Pämppi, Rinta-Kiikka, Yrjölä) mukaan kyläkauppoja on jäljellä enää noin 220
ja niiden määrä vähenee lähes 30 myymälän verran vuosittain. Harvaan asutulla maaseudulla kyläkauppoja oli selvityksen mukaan jäljellä enää 103. Alla esitetään tämän
selvityksen tuloksia tiivistetysti:
2.1.1. Päivittäistavarakauppa
Harvaan asutun maaseudun väestön vähenemisen lisäksi kyläkauppojen asiakasmääriä pienentäviä syitä ovat muun muassa yleinen kaupan keskittyminen ja työssäkäyntialueiden laajentuminen sekä kauppojen aukioloaikojen vapauttaminen. Kyläkauppojen
liikevaihto on laskenut tasaisesti viime vuosina. Liikevaihdon laskua selittävät elintarvikkeiden hintojen lasku, myynnin siirtyminen kyläkaupoilta suurempiin marketteihin, jotka
pystyvät toimimaan kustannustehokkaammin kuin kyläkaupat, ja kaupungistuminen,
joka vähentää asukasmäärää kyläkauppojen markkina-alueella.
Harvaan asutulla maaseudulla etäisyydet ovat pitkiä, väestö vähenee ja ikääntyy samalla kun keskittämiskehityksen myötä palvelut loittonevat yhä kauemmas taajama-alueiden ulkopuolella asuvien kuntalaisten ulottuvilta. Erityisesti harvaan asutulla maaseudulla on alueita, joilla markkinat eivät riittävästi tuota palveluita, vaan palveluiden järjestämiseksi on mietittävä muita tapoja. Maaseudun oloissa on tehtävä myös ero palvelun
saatavuuden ja saavutettavuuden välillä; mikäli palvelu on tarjolla toimivilla markkinoilla,
mutta sitä tarvitsevien ulottumattomissa, palvelua ei todellisuudessa ole. Lisäksi maaseudun väestömäärä ja samalla palveluiden käyttäjien määrä kuitenkin vaihtelee voimakkaasti vuodenajan ja viikonpäivien mukaan. Etenkin kesäisin ja viikonloppuisin,
mutta talviasuttavien vapaa-ajanasuntojen ja kehittyvien etätyömahdollisuuksien myötä
muinakin aikoina, maaseudulla on todellisuudessa huomattavasti enemmän ihmisiä
kuin asuinkuntaan perustuvasta tilastoinnista käy ilmi.
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2.1.2. Muut kaupalliset palvelut kuin päivittäistavarakauppa
Muiden kaupallisten palveluiden osalta pankkien raha-automaattiverkoston ylläpitoon
kohdistuvien supistuspaineiden jatkuessa, kaupan kassalta tapahtuva käteisnostopalvelu on hyvä esimerkki melko uudesta palvelusta, joka on laajentunut vähitellen vuodesta 2013 alkaen. Pankkien näkökulmasta käteisen nostaminen kaupan kassalta tarjoaa niiden asiakkaille vaihtoehdon käteisautomaateille ja konttoreille pienien summien
nostoon. Kuluttajalle käteisnosto kaupan kassalta taas on nykyistä palvelua täydentävä
ja osin mahdollisesti jopa korvaava tapa saada käteistä. Luonnonvarakeskuksen selvityksen perusteella vuonna 2017 kauppojen kassoilta nostettiin käteistä lukumäärällisesti
yli kolme miljoonaa kertaa yhteensä noin 146 miljoonan euron arvosta.
Postipalveluiden osalta postilaki ei edellytä postin omia toimipisteitä ja niiden määrä onkin vähentynyt huomattavasti koko 2010-luvun ajan. Luonnonvarakeskuksen selvityksen mukaan postin omia toimipisteitä oli vuonna 2016 vielä 41, mutta vuonna 2017 toimipisteitä oli enää 28. Postin omien toimipisteiden tilalle on tullut asiamiestoimipisteitä,
mutta niidenkin lukumäärä oli Luonnonvarakeskuksen selvityksen perusteella hienoisessa laskussa (vuonna 2016 804 kpl, vuonna 2017 788 kpl). Pakettiautomaatteja selvityksen mukaan koko maassa on hieman alle 500 ja pakettien noutopisteitä alle 60.
Kirjelaatikoiden määrä oli vähentynyt vuodesta 2016 noin tuhannella, luvun ollessa
vuonna 2017 enää reilu 5000.Luonnovarakeskuksen selvityksen mukaan postin toimipisteistä arviolta 80 % toimii päivittäistavarakaupan yhteydessä.
Apteekkipalveluiden osalta Suomessa oli edellä viitatun Luonnonvarakeskuksen selvityksen mukaan vuonna 2017 yhteensä 812 apteekkitoimipistettä mukaan luettuna yliopistoapteekit (616 pääapteekkia ja 196 sivuapteekkia). Lisäksi haja-asutusalueilla toimii yhteensä 148 apteekkien ylläpitämää apteekin palvelupistettä, joista myydään rajoitettua valikoimaa itsehoitolääkkeitä. Palvelupisteiden kautta voidaan välittää myös reseptilääkkeitä. Selvityksen mukaan terveyspalvelut, mukaan luettuna apteekkipalvelut,
ovat kaupunkialueilla selvästi lähempänä kuin maaseudulla eli keskimäärin noin kahden
kilometrin päässä. Maaseudulla terveyskeskukseen ja apteekkiin on matkaa keskimäärin noin seitsemän kilometriä.
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean vastuulla on maanlaajuinen lääkkeiden saatavuuden varmistaminen, apteekkien toimilupamenettelyt sekä apteekkitoiminnan valvonta ja kehittäminen. Käytännössä Fimea päättää tarveharkinnan perusteella uuden apteekin tai sivuapteekin perustamisesta, jotta lääkkeiden saatavuus on
turvattu niitä tarvitseville kaikkialla Suomessa. Harvaan asutun maaseudun kannalta
olennaista on, että apteekkari voi myös perustaa Fimean luvalla lääkkeiden myyntiä varten palvelupisteitä sekä verkkopalvelun. Palvelupiste voidaan perustaa haja-asutusalueelle tai kyläkeskukseen edellyttäen muun muassa, että siellä ei ole riittäviä toimintaedellytyksiä sivuapteekin pitämiselle. Apteekin palvelupiste voidaan perustaa erityisestä
syystä myös muualle turvaamaan lääkkeiden saatavuutta. Palvelupisteen lääkevalikoimaan kuuluu vain itsehoitolääkkeitä, mutta se voi eräin edellytyksin toimittaa myös reseptilääkkeitä. Luonnonvarakeskuksen selvityksen mukaan palvelupisteitä on käytännössä jouduttu lopettamaan muun muassa siksi, että alueella ei ole enää toiminut yritystä, esimerkiksi kyläkauppaa, jonka yhteyteen palvelupisteen olisi voinut sijoittaa.
Polttoainejakelupalveluiden osalta 2000-luvulla automaattiasemien määrä on noussut
ja huolto- ja jakeluasemien määrä on laskenut asemien kokonaismäärän pysyessä
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melko vakaana hieman alle 2000:ssa. Luonnonvarakeskuksen selvityksen mukaan kyläkauppojen jakelupisteet vähenivät yleisesti ottaen voimakkaasti noin 10 vuotta sitten,
kun myös pienten jakelupisteiden ympäristölupaehdot kiristyivät. Kyläkaupoilla ei uudessa tilanteessa ollut varaa vaadittuihin investointeihin. Selvityksen mukaan tulevaisuudessa sähköautojen latauspisteet saattavat olla tärkeä osa palveluntarjontaa harvaan asutulla maaseudulla. Merkittävä tulevaisuuden mahdollisuus on selvityksen mukaan myös biopolttoaineissa, joiden jakeluvelvoite voisi lisätä polttoaineiden myyntiä kyläkauppojen yhteydessä.

2.1.3. Johtopäätöksiä kyläkauppojen merkityksestä harvaan asutulla maaseudulla
Kokonaisuutena kyläkauppojen kannattavuus on Luonnonvarakeskuksen edellä viitatun
selvityksen mukaan matala ja etenkin liikevaihdon lasku heikentää entisestään toimintaedellytyksiä. Tästä syystä kyläkauppojen tarjoamat päivittäistavarakauppaa täydentävät muut palvelut voivat selvityksen mukaan olla merkittävässä roolissa kyläkauppojen
toiminnan jatkumisen kannalta.
Selvityksen perusteella kyläkaupat ovat etenkin harvaan asutun maaseudun elinvoimaisuuden näkökulmasta tarkasteltuna yhä enemmän maaseudun palvelukeskuksia, joilla
on päivittäistavarakaupan lisäksi monipuolisesti niin yksityisiä kuin julkisia palveluita valikoimassaan. Kyläkauppojen rooli onkin muuttumassa pienistä päivittäistavarakaupoista monipuolisiksi palveluntarjoajiksi, mutta edellä kuvattujen mm. rakenteellisten,
hallinnollisten ja lainsäädännöllisten tekijöiden johdosta aiheutuneet muutokset toimintaympäristössä vaikeuttavat palveluntarjoajien toimintaedellytyksiä markkinoilla. Koska
erityisesti harvaan asutulla maaseudulla on alueita, joilla kilpailu ei toimi edellä mainituista toimintaympäristön muutoksista johtuen, mutta väestö ikääntyy ja harvenee sekä
toisaalta vaihtelee lukumäärällisesti samalla voimakkaasti mm. vuodenaikojen mukaan,
kyläkauppojen toiminta monipuolisina palveluntarjoajina korostuu näillä alueilla kansalaisille tärkeänä ja yhteiskunnan toimivuuden kannalta merkittävänä palveluna.
Edellä kuvatun yleisen kehityssuunnan johdosta on kuitenkin selvää, että kuvatun kaltaisia palveluja ei markkinaehtoisesti tarjota tai pystytä tulevaisuudessa tarjoamaan tyydyttävällä tavalla harvaan asutulla maaseudulla, joten julkisen sektorin myöntämän taloudellisen tuen tarve näiden palveluiden saatavuuden turvaamiseksi näillä alueilla on
ilmeinen. Näistä lähtökohdista ehdotetaan säädettäväksi valtioneuvoston asetuksella
tukitoimenpiteestä, jolla turvattaisiin ja luotaisiin edellytyksiä päivittäistavarakauppapalveluiden toiminnalle monipalvelukeskuksina harvaan asutuilla maaseutualueilla.
2.2. Ruotsin päivittäistavarakauppojen tukijärjestelmä
Kansainvälisenä vertailukohtana ehdotetulle tukijärjestelmälle viitataan Ruotsissa toimeenpantuun päivittäistavarakauppojen tukijärjestelmään. Ruotsissa päivittäistavarakauppojen komission asetuksen (EU) N:o 360/2012 mukainen, SGEI de minimis -tuki
peruspalveluiden järjestämistä varten otettiin käyttöön vuonna 2016. Tuen tarkoituksena
on säilyttää kansalaisten mahdollisuus saada peruspalveluita, joiksi luetaan päivittäistavarat, polttoaine, apteekkituotteet sekä posti- ja maksupalvelut. Palveluiden saatavuus on riittävällä tasolla, kun palvelut toimivat kansalaisten ja yritysten arkipäivässä
tyydyttävällä tavalla. Tuella on pyritty palveluiden saatavuuden turvaamisen ohella pa-
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rantamaan harvaan asutun maaseudun yritysten toimintamahdollisuuksia. Ruotsin hallitus varasi tukeen alun perin 35 miljoonaa kruunua (noin 3,6 miljoonaa euroa) vuodessa
ajanjaksolle 2016-2019.
Ruotsin viranomaisten mukaan tuesta on koettu olevan hyötyä ja sitä suunnitellaan jatkettavan jopa pysyvänä tukijärjestelmänä. Tuen koetaan tuoneen varmuutta liiketoiminnan jatkamiseen ja se on edesauttanut investointeja muuhunkin toimintaan. Tuen taso
Ruotsissa on nykyisellään noin 32 000 euroa päivittäistavarakauppaa kohden vuodessa.
2.3. Tukijärjestelmälle osoitettu määräraha
Valtion talousarviossa vuodelle 2019 on osoitettu momentille 30.10.63 kolmen vuoden
siirtomäärärahana 1 miljoona euroa kyläkaupat monipalvelukeskuksina -kokeiluhankkeen tukemiseen. Ehdotetulla asetuksella on tarkoitus toimeenpanna talousarvion kyseinen kirjaus.

3. Valtion tukea koskeva lainsäädäntö
3.1 Euroopan unionin lainsäädäntö
Euroopan unionin valtiontukisääntöjä koskevat periaatteet määritellään Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 107–109 artikloissa. Artiklan 107 kohdan 1
mukaan lähtökohtaisesti jäsenvaltion myöntämä tuki, joka vääristää tai uhkaa vääristää
kilpailua suosimalla jotakin tuotannonalaa, ei sovellu sisämarkkinoille, siltä osin kuin se
vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Valtiontukisäännöt koskevat toimenpiteitä,
joissa julkinen sektori myöntää yrityksille tukea tai muuta etua.
EU:n valtiontukisäännöissä sallitaan kuitenkin avustuksen myöntäminen tarkoitukseen,
joka koskee yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluita (Services of General
Economic Interest - SGEI). Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvillä palveluilla tarkoitetaan palveluita, joiden saatavuuden kansalaisille viranomainen haluaa turvata kaikissa
olosuhteissa. Kyseessä on oltava viranomaisen arvion mukaan kansalaisille tärkeä tai
yhteiskunnan toimivuuden kannalta merkittävä palvelu. SGEI-sääntelyn soveltaminen
edellyttää puutteen havaitsemista markkinoiden toiminnassa, mikä tarkoittaa, että palvelua ei markkinaehtoisesti tarjota tai pystytä tulevaisuudessa tarjoamaan tyydyttävällä
tavalla. Tällöin viranomainen voi ryhtyä toimenpiteisiin palvelun saatavuuden turvaamiseksi antamalla yritykselle julkisen palvelun velvoitteen. EU:n jäsenvaltioilla on laaja
harkintavalta sen suhteen, mitä ne pitävät yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvinä palveluina. Komissio voi asettaa kyseenalaiseksi sen, miten jäsenvaltio on määritellyt yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvät palvelut ainoastaan, jos kyse on ilmeisestä virheestä.
Komission asetus (EU) N:o 360/2012 sisältää erityiset vähämerkityksistä tukea koskevat
säännöt, joita sovelletaan yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja tuottaviin
yrityksiin. Asetuksen mukaan yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja tuottaville yrityksille myönnettävään tukeen ei sovelleta SEUT 108 artiklan 3 kohdan mukaista
ilmoitusvelvollisuutta komissiolle, edellyttäen muun muassa, että yhdelle tällaisia palveluja tuottavalle yritykselle myönnettävän tuen kokonaismäärä ei ole enemmän kuin
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500 000 euroa minkään kolmen verovuoden jakson aikana ja että kyseessä on ns. läpinäkyvä tuki, jonka osalta on mahdollista laskea etukäteen tarkka bruttoavustusekvivalentti tarvitsematta tehdä riskinarviointia.
Esitetyn avustuksen myöntämisen edellytyksenä olisi muun muassa avustuksen saajan
sitoutuminen määräajaksi komission asetuksen (EU) N:o 360/2012 mukaiseen, asetuksessa tarkemmin määriteltyyn palveluvelvoitteeseen. Lisäksi hakijakohtaisen avustuksen enimmäismäärän rajaksi säädettäisiin 15 000 euroa.
3.2. Kansallinen lainsäädäntö
Valtionavustuslaki (688/2001) on harkinnanvaraisia valtionavustuksia koskeva yleislaki.
Valtionavustuslaissa säädetään avustuksen myöntämisen perusteista ja yleisistä edellytyksistä sekä myöntämisen ja maksamisen muodoista, menettelyistä, käytöstä, käytön
valvonnasta ja tarkastuksista. Laissa säädetään valtionavustuksen hakijan ja saajan oikeuksien ja velvoitteiden perusteista. Laissa säädetään myös viranomaisten tietojensaantioikeuksista. Valtionavustuslaissa säädetään myös valtionavustuksen lajeista.
Valtionavustuslain 5 §:n 1 momentin mukaan valtionavustus voidaan myöntää yleisavustuksena tai erityisavustuksena. Harvaan asutulla maaseudulla sijaitsevan päivittäistavarakauppapalvelun tukemisesta monipalvelukeskuksena osalta kyse on valtionavustuslain 5 §:n 2 momentin mukaisena yleisavustuksena myönnettävästä avustuksesta, joka myönnetään avustuksen saajan toimintaan yleisesti. Valtionavustuslain 8 §:n
mukaan tarkempia säännöksiä lain soveltamisalaan kuuluvan valtionavustuksen talousarvion mukaisesta myöntämisestä, maksamisesta ja käytöstä voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.
Asetuksen 6 §:ssä lueteltujen palveluvelvoitteen mukaisten muiden kaupallisten palvelukokonaisuuksien osalta postipalveluista säädetään muun muassa postilaissa
(415/2011), postipalvelulaissa (313/2001), lääkelaissa (395/1987) ja käteisnostopalvelun osalta luottolaitoslaissa (610/2014). Käsiteltävänä olevassa asetusehdotuksessa ei
säädettäisi näiden palveluiden tarjoamisen edellytyksistä, vaan asetusehdotuksella pyritään ainoastaan edistämään asetusehdotuksen 6 §:ssä mainittujen palveluiden saatavuutta harvaan asutulla maaseudulla tukemalla sellaisia kyläkauppoja, jotka tarjoavat
kyseisessä pykälässä mainittuja palveluita. Oikeus tarjota näitä palveluita ja näiden palveluiden harjoittamisen muut puitteet määräytyisivät jatkossakin yksinomaan niitä koskevan lainsäädännön mukaan.
4. Asetusehdotuksen tavoitteet ja keskeiset ehdotukset
Esitetyllä tukitoimenpiteellä on tavoitteena turvata ja tarjota kannuste päivittäistavarakauppapalveluiden tuottamiselle ja saatavuudelle harvaan asutulla maaseutualueella ylläpitämällä ja lisäämällä näiden palveluiden monipuolisuutta. Tavoitteena on myös, että
avustus luo edellytyksiä harvaan asutun alueen eri palveluiden yhteensovittamiseksi.
Tarkoituksena on lisäksi kehittää päivittäistavarakaupan roolia maaseudun monipalvelukeskuksena harvaan asutulla maaseutualueella sekä varmistaa ja luoda edellytyksiä
maaseudun asukkaiden ja yritysten tarvitsemien peruspalveluiden pysymiselle lähellä
alueen asukkaita.
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Asetus annettaisiin valtionavustuslain 8 §:n nojalla. Tuki myönnettäisiin yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien palveluiden (SGEI) vähämerkityksisenä tukena (de minimis tuki). Tukeen sovellettaisiin komission asetusta (EU) N:o 360/2012 Euroopan unionin
toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta yleisiin taloudellisiin
tarkoituksiin liittyviä palveluja (SGEI) tuottaville yrityksille myönnettävään vähämerkityksiseen (de minimis) tukeen.
Asetusehdotuksen mukaan tukea voisi saada sellainen harvaan asutulla maaseutualueella sijaitseva, ympäri vuoden toimiva päivittäistavarakauppa, joka täyttää asetusehdotuksen 5 §:ssä säädetyt yleiset edellytykset ja joka sitoutuu 6 §:n mukaiseen palveluvelvoitteeseen ajanjaksolle 1.1.2020 – 30.6.2021. Tuen yleisenä ehtona olisi muun muassa, että kaupan etäisyys lähimpään toiseen päivittäistavarakauppaan olisi vähintään
7,5 kilometriä ja kaupan päivittäistavaravalikoimaan kuuluu vähintään 500 tuotetta. Asetusehdotuksen 6 §:n mukaan palveluvelvoitteeseen kuuluisi päivittäistavarakaupan lisäksi vähintään yksi seuraavista palveluista: postipalvelu, käteisnostopalvelu, apteekkipalvelu, polttoainejakelupalvelu.
Avustuksen enimmäismäärä olisi 15 000 euroa vuodessa. Jos hakija sitoutuu asetusehdotuksen 6 §:n 2 momentin mukaisen myymäläautopalvelun ylläpitämiseen, avustuksen
enimmäismäärä olisi 20 000 euroa vuodessa.
Tukijärjestelmä olisi määräaikainen jatkuen edellä mainitun palveluvelvoitejakson ajan.
Tuen vaikutuksia seurattaisiin ja niistä tehtäisiin selvitys, jonka pohjalta arvioitaisiin tukijärjestelmän jatkoa.
5. Asetusehdotuksen vaikutukset
5.1. Taloudelliset vaikutukset
Valtion vuoden 2019 talousarvion momentilla 30.10.63 (Maaseudun kehittäminen) on
osoitettu maaseudun kehittämiseen 3 miljoonan euron kolmen vuoden siirtomääräraha.
Tästä määrärahasta on arvioitu käytettäväksi Kyläkaupat monipalvelukeskuksina –kokeiluhankkeeseen miljoona euroa. Ehdotetulla asetuksella toteutettaisiin tämä hanke ja
avustus rahoitettaisiin kyseiseltä momentilta.
Tukijärjestelmän toimeenpanosta Ruokavirastolle aiheutuvat kustannukset katettaisiin
henkilötyövuosikustannusten osalta viraston toimintamenoista ja tietojärjestelmäkustannusten osalta tietojärjestelmien kehittämiseen osoitetuista resursseista (Hyrrä-järjestelmä).

5.2. Kilpailuvaikutukset
Ehdotetulla avustuksella ei arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia kilpailuun. Tältä osin
merkityksellistä on ensinnäkin se, että tuen enimmäismäärä tuensaajaa kohden on suhteellisen pieni. Tukea voidaan myöntää enintään 20 000 euroa tuensaajaa kohden.
Toiseksi kyse on harvaan asutulla maaseudulla sijaitseville sellaisille kyläkaupoille
myönnettävästä tuesta, joiden lähellä ei ole toista kauppaa.
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Ehdotettu avustus olisi kilpailulainsäädännön kannalta edellä esitetyin tavoin yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien palveluiden (SGEI) vähämerkityksistä tukea (de minimis-tukea). Ehdotettu avustus perustuu edellä kappaleessa 2.1. viitatuin tavoin Luonnonvarakeskuksen joulukuussa 2018 tekemään päivittäistavarakauppapalveluiden saatavuutta harvaan asutulla maaseudulla koskevaan markkinaselvitykseen. Selvityksen
mukaan kyseessä olevia palveluja ei markkinaehtoisesti tarjota tai pystytä tulevaisuudessa tarjoamaan tyydyttävällä tavalla. Arviossa on huomioitu nykyinen päivittäistavarakauppapalveluiden ja muiden, ns. liitännäispalveluiden eli käteisnosto-, posti-, apteekki- ja polttoainejakelupalveluiden saatavuus harvaan asutuilla maaseutualueella
sekä yleinen kehityssuunta eli tulevaisuuden näkymät. Kyse ei olisi esimerkiksi investointituesta.
Asetusehdotuksesta on pyydetty taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä
edellytyksistä annetun lain (429/2016) 7 §:n mukaisesti yritystukineuvottelukunnan lausunto, jota käsitellään alla kappaleessa 6.
5.3. Yhteiskunnalliset vaikutukset
Tuen avulla turvattaisiin ja tarjottaisiin kannuste päivittäistavarakauppapalveluiden tuottamiselle ja saatavuudelle harvaan asutulla maaseutualueella ylläpitämällä ja lisäämällä
näiden palveluiden monipuolisuutta. Avustuksella luotaisiin myös edellytyksiä harvaan
asutun alueen eri palveluiden yhteensovittamiseksi. Tuen avulla päivittäistavarakaupan
roolia olisi myös mahdollista kehittää maaseudun monipalvelukeskuksena harvaan asutulla maaseutualueella sekä varmistaa ja luoda edellytyksiä maaseudun asukkaiden ja
yritysten tarvitsemien peruspalveluiden pysymiselle lähellä alueen asukkaita. Avustuksella edistettäisiin näin harvaan asutun maaseudun asuttuna pysymistä.
5.4. Vaikutukset viranomaistoimintaan
Avustuksen toimeenpaneva viranomainen olisi Ruokavirasto, joka muun muassa käsittelisi hakemukset ja myöntäisi avustuksen. Asetusehdotuksessa on pyritty tekemään
avustuksen hallinnointi mahdollisimman yksinkertaiseksi. Avustuksen haku toteutettaisiin ensisijaisesti sähköisesti. Asetusehdotuksen mukaan avustus maksettaisiin ennakkona johtuen muun muassa avustuksen suhteellisen pienestä määrästä.
Tukijärjestelmän toimeenpanosta aiheutuvat kulut sisältyvät henkilötyövuosien osalta
viraston toimintamenoihin ja tietojärjestelmän konsulttityön osalta Hyrrä-järjestelmän kehittämiseen myönnettyyn tuottavuusresurssiin.
6. Asian valmistelu ja lausunnot
Asia on valmisteltu virkatyönä maa- ja metsätalousministeriössä yhteistyössä valtiovarainministeriön (valtionavustuslain näkökulmasta), työ- ja elinkeinoministeriön (kilpailulainsäädännön näkökulmasta) sekä Ruokaviraston kanssa.
Asetusluonnoksesta pyydettiin lausunnot valtiovarainministeriöltä, oikeusministeriöltä,
työ- ja elinkeinoministeriöltä, oikeuskanslerinvirastolta, sosiaali- ja terveysministeriöltä,
liikenne- ja viestintäministeriöltä, kilpailu- ja kuluttajavirastolta, Pellervon taloustutkimus
PTT ry:ltä, Päivittäistavarakauppa PTY ry:ltä, Ruokavirastolta, Kaupan liitto ry:ltä, Suo-
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men yrittäjät ry:ltä, Harvaan asutun maaseudun verkostolta (HAMA), Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto ry:ltä, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilta, Finanssivalvonnalta, Finanssiala ry:ltä, Suomen Postilta, Suomen Apteekkariliitolta, Neste
Oyj:ltä, North European Oil Trade (NEOT) Oy:ltä, Suomalaiselta energiaosuuskunnalta
(SEO) ja Oy Teboil Ab:lta. Lisäksi lausunto saatiin Kuluttajaliitolta, Rautalammin kunnalta, Etelä-Karjalan liitolta, Suomen kylät ry:ltä, Pohjois-Savon Leader-ryhmiltä, Pohjois-Savon kylät ry:ltä ja Koske-Tuike osuuskunnalta sekä joiltain yksityishenkilöiltä tai
kauppiailta.
Asetusehdotuksesta pyydettiin lisäksi taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä annetun lain (429/2016) 7 §:n mukainen yritystukineuvottelukunnan
lausunto.
6.1. Yritystukineuvottelukunnan lausunto
Yritystukineuvottelukunta katsoi, että asiassa saadun selvityksen nojalla maa- ja metsätalousministeriön tekemää arviota yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvästä palvelusta
kyseessä olevan tukiohjelman kohdalla voidaan pitää perusteltuna. Yritystukineuvottelukunta myös katsoi, että sekä tuen kohteena oleva toiminta, että tuen arvioitu määrä
ovat SGEI de minimis -asetuksen mukaisia.
Neuvottelukunta totesi lausunnossaan, että Kyläkaupat monipalvelukeskuksina -tukiohjelma ei vaikuttaisi olevan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua valtiontukea, koska tuella ei olisi vaikutusta jäsenvaltioiden
väliseen kauppaan. Oikeusvarmuussyistä yritystukineuvottelukunta kuitenkin puolsi valtiontukisääntöjen noudattamista asiassa. Menettelytapana kyseessä olevan tukiohjelman tapauksessa voidaan yritystukineuvottelukunnan mukaan soveltaa SGEI de minimis -asetusta edellyttäen, että tuen enimmäismäärää seurataan luotettavin menetelmin
eikä tukea myönnetä, mikäli enimmäismäärä ylittyisi kyseessä olevan tuen johdosta.

6.2. Saadut lausunnot
Lausuntoja saatiin yhteensä 24 kappaletta. Esitystä pidettiin valtaosassa lausuntoja tavoitteiltaan kannatettavana ja tärkeänä sekä tuettavana. Lausunnoissa kiinnitettiin huomiota erityisesti avustuksen maantieteellisen soveltamisalan rajaamiseen vain harvaan
asuttuihin maaseutualueisiin, sekä asetusehdotuksen 6 §:n mukaisen palveluvelvoitteen päivittäistavarakauppapalvelun oheen liitettävien muiden palveluvaihtoehtojen rajaaminen apteekki-, käteisnosto-, posti- ja polttoainejakelupalveluun.
Avustuksen maantieteellisen soveltamisalan rajaaminen harvaan asutulla maaseudulla
sijaitsevaan kauppaan koettiin joissain lausunnoissa tarpeettoman rajaavaksi ja esitettiin soveltamisalan laajentamista ydinmaaseutuun.
Asetusehdotuksen 6 §:n mukaiseen palveluvelvoitteeseen sisällytettävien palveluvaihtoehtojen valikoimaan esitettiin lukuisia lisäyksiä. Näitä olivat esimerkiksi kotiinkuljetuspalvelu, ateriapalvelu, myymäläauto, internet-piste tai etätyöpiste, matkailuinfopiste
sekä perusterveyspalveluiden tarjoaminen kaupan yhteydessä päivittäistavarakaupan
ja terveyspalvelun tarjoajan sopimuksella. Lisäksi esitettiin, että päivittäistavarakaupan
ohessa edellytettävää palvelua ei tulisi rajata lainkaan, vaan sellaiseksi kävisi jokin muu
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palvelukokonaisuus, jolloin kauppiaalla olisi enemmän valinnanvaraa laajentaa palveluvalikoimaa alueen ja sen palveluiden, sekä asiakkaan tarpeiden mukaan.
Palveluvelvoitteen palveluiden osalta kiinnitettiin huomiota myös siihen, että esimerkiksi
apteekki- ja postipalveluiden osalta palvelun saaminen päivittäistavarakaupan oheen
liittyy ulkopuolisen toimijan halukkuudesta sopia tällaisesta palvelusta kaupan kanssa.
Apteekkipalveluiden osalta esiin nostettiin myös se, että kyse on luvanvaraisesta toiminnasta, jota kauppias ei voi harjoittaa.
Joissain lausunnoissa kiinnitettiin huomiota avustuksen enimmäismäärään, jota pidettiin
pienenä. Toisaalta Päivittäistavarakauppayhdistys ry:n ja Kaupan liiton yhteislausunnossa katsottiin, että myymälää kohden myönnettävä tuki asettuu tasolle, jolla voidaan
olettaa saatavan aikaan osoitettavissa olevia käytännön vaikutuksia kauppojen kannattavuuteen ja alueen palveluihin.
Yleisesti lausunnoissa kiinnitettiin huomiota ohjeistuksen tärkeyteen tukijärjestelmän toimeenpanossa, liittyen esimerkiksi tukikelpoisiin kustannuseriin. Joissain lausunnoissa
vaikutettiin tulkittavan, että kyseessä olisi erityisesti investointituki, vaikka tuki on tarkoitettu kaupan kaikkiin palveluvelvoitteesta aiheutuviin kustannuksiin. Lausunnoissa myös
viitattiin tuen kokeiluluonteisuuteen ja korostettiin vaikuttavuuden arvioinnin tärkeyttä tukikauden päätyttyä.
Ruokavirasto katsoi lausunnossaan, että esitystä voidaan pitää toimeenpanon kannalta
onnistuneena.
6.3. Lausuntojen huomioiminen
Asetusehdotuksen mukaista avustuksen maantieteellistä soveltamisalaa ei lausuntojen
johdosta muutettu. Käytettävissä oleva määräraha halutaan kohdentaa riittävästi rajatulle joukolle kauppoja, jotta avustuksen vaikuttavuus voidaan sen riittävän suuruuden
johdosta turvata. Maantieteellisen soveltamisalan laajentaminen lisäisi myös tämän suhteellisen pienen tukijärjestelmän toimeenpanon Ruokavirastolle aiheuttamaa taakkaa.
Kyse on kokeiluluonteisesta, määräaikaisesta avustuksesta, jonka vaikutukset arvioidaan toimeenpanokauden jälkeen. Tukijärjestelmän jatkosta ja sen mahdollisista laajennuksista on tarkoitus päättää tämän kokeilun ja siitä tehtävän arvioinnin jälkeen.
Asetusehdotuksen 6 §:ään lisättiin lausuntokierroksen jälkeen mahdollisuus saada
avustus korotettuna, jos avustusta saava kauppa sitoutuu myös pitämään toiminnassa
ympärivuotista myymäläautopalvelua, joka täyttää pykälässä määritellyt tarkemmat ehdot. Muilta osin palveluvelvoitteen vaihtoehtoisia palveluita ei ehdoteta laajennettavan.
Avustuksen tarkoituksena on turvata maaseudun asuttuna pysymisen ja elinvoimaisuuden kannalta keskeisten palveluiden saatavuutta. Kokeiluluonteisen ja määrärahaltaan
suhteellisen pienen tukijärjestelmän toimeenpanon kannalta on myös tärkeää, että
avustuksen ehdoksi hyväksyttävät palvelut on asetuksessa riittävän selvästi määritelty.
Palveluvelvoitteen kesto määriteltiin asetusehdotukseen tarkkarajaisemmin siten, että
velvoitteen alkamiselle ja päättymiselle on säädetty nimenomainen päivämäärä.
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Lausuntojen johdosta myös tätä perustelumuistiota täsmennettiin tietyiltä osin. Palveluvelvoitteen sisältöä koskevia kohtia täsmennettiin sellaisten esimerkiksi apteekkipalveluja koskevien kohtien osalta, joissa on kyse muun kuin kauppiaan tarjoamista palveluista. Näiden osalta riittäväksi katsotaan, että kauppa tarjoaa tilat tällaisen palvelun tarjoamiselle. Kauppiaan ei tarvitse tätä palvelua itse harjoittaa, eikä hän voikaan, jos kyse
on luvanvaraisesta palvelusta, kuten apteekkitoiminnasta.
7. Asetusehdotuksen pykäläkohtaiset perustelut
1 § Soveltamisala. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin siitä, että asetusehdotuksen mukainen avustus myönnettäisiin valtionavustuslain (688/2001) 5 §:n 2 momentin mukaisena yleisavustuksena.
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin siitä, että avustuksesta on lisäksi voimassa mitä
valtionavustuslaissa on säädetty. Valtionavustuslaissa säädetään muun muassa tuen
takaisinperinnästä.
Pykälän 3 momentissa todettaisiin, että tukeen sovellettaisiin myös mitä yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja tuottaville yrityksille myönnettävän vähämerkityksisen tuen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuvaksi Euroopan unionin toiminnasta
tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti annetussa komission asetuksessa
(EU) N:o 360/2012 säädetään. Näin ollen sovellettavaksi tulee esimerkiksi kyseisen
asetuksen 2 artiklan 2 kohdan säännös, jonka mukaan yritykselle myönnettävän vähämerkityksisen tuen kokonaismäärä ei saa ylittää 500 000 euroa kolmen verovuoden
ajanjaksona. Kyseisen asetuksen 3 artiklan 1 kohdan mukaan uuden vähämerkityksisen
tuen saa myöntää vasta kun on varmistettu, että kyseinen enimmäismäärä ei ylity.
2 § Avustuksen tarkoitus. Pykälän mukaan avustuksen tarkoituksena on turvata ja edistää päivittäistavarakauppapalveluiden saatavuutta harvaan asutuilla maaseutualueilla
ylläpitämällä ja lisäämällä palveluiden monipuolisuutta. T
3 § Valtionapuviranomainen. Pykälässä säädettäisiin, että Ruokavirasto toimii valtionavustuslaissa tarkoitettuna valtionapuviranomaisena asetusehdotuksen mukaista avustusta koskevissa asioissa.
4 § Määritelmät. Pykälän momentin 1 kohdassa määriteltäisiin asetuksen soveltamisalalla tarkoitettu harvaan asuttu maaseutualue. Määritelmän mukaisesti harvaan asutulla maaseutualueella tarkoitettaisiin harvaan asuttua maantieteellistä alueluokkaa,
joka perustuu Suomen ympäristökeskuksen laatimaan ja ylläpitämään,12.11.2013 alkaen sovellettuun paikkatietopohjaiseen kaupunki-maaseutu-luokitukseen. Paikkatietoaineistona kaupunki-maaseutu -luokitus on vapaasti ladattavana sähköisesti Suomen
ympäristökeskuksen Avoin tieto -palvelussa. Aineisto on myös katseltavissa sähköisesti
Liiteri-tietopalvelussa ja ympäristökarttapalvelu Karpalossa. Kaupunki-maaseutuluokituksen mukaan harvaan asutulla maaseutualueella tarkoitetaan väestömäärältään harvaan asuttua aluetta, joka on paikalliselta elinkeinorakenteeltaan yksipuolista ja jossa
toiminnoiltaan monipuolisia keskittymiä ei ole tai ne ovat pieniä ja sijaitsevat etäällä toisistaan. Luokituksen mukaan harvaan asutut maaseutualueet sijaitsevat lähtökohtaisesti kaukana isoista keskuksista ja yleisin maankäyttöluokka tällaisilla alueilla on metsä
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tai suo. Lisäksi tällaisten alueiden asutusrakenne on luokituksen mukaan hajanaista,
taajamia on harvassa ja niiden välillä saattaa olla laajoja asumattomia alueita.
Pykälän momentin 2 kohdassa määriteltäisiin asetuksen soveltamisalalla tarkoitetuksi
päivittäistavarakaupaksi yleensä päivittäistavaroiden valikoimaa myyvää, pääasiassa itsepalveluperiaatteella toimivaa myymälää.
5 § Avustuksen yleiset ehdot. Pykälän 1 momentissa määriteltäisiin, että avustusta voidaan myöntää sellaiselle harvaan asutulla maaseutualueella sijaitsevalle päivittäistavarakaupalle 1) joka toimii ympäri vuoden ja 2) jonka päivittäistavaroiden myynti on vähemmän kuin kaksi miljoonaa euroa vuodessa ja 3) jonka etäisyys lähimpään toiseen
päivittäistavarakauppaan on vähintään 7,5 kilometriä tai se on muuten vaikeasti saavutettavissa ja 4) jonka päivittäistavaravalikoima on monipuolinen käsittäen vähintään 500
päivittäistavaran valikoiman. Ympärivuotisen aukiolovaatimuksen edellytyksen tarkoituksena on rajata avustus siten, että ainoastaan kausiluonteisesti auki olevat myymälät
eivät kuuluisi tuen piiriin. Etäisyysedellytyksen osalta määritelmällä muuten vaikeasti
saavutettavissa tarkoitetaan esimerkiksi rannikkoalueen saaristoalueita tai muuten vaikeiden tai rajallisten liikenneyhteyksien päässä sijaitsevia alueita. Vaikeilla tai rajallisilla
liikenneyhteyksillä viitataan esimerkiksi siihen, että julkista liikennettä voi olla vähän tai
ei jopa ollenkaan.
Pykälän 2 momentissa määriteltäisiin, että avustuksen myöntämisen ehtona on hakijan
sitoutuminen 6 §:n mukaiseen palveluvelvoitteeseen 1.1.2020 – 30.6.2021 väliseksi
ajanjaksoksi. Avustuksen perustana Euroopan unionin valtiontukilainsäädännön kannalta on edellä kuvatuin tavoin komission SGEI de minimis -asetus. Asetuksen voimassaolo päättyy 31.12.2020. Asetuksen mukaisen tukijärjestelmän toimeenpanoa voidaan
kuitenkin jatkaa kuusi kuukautta tämän jälkeen. Tämän asetusehdotuksen mukaisen kyläkauppa-avustuksen toimeenpano on siten sidottu SGEI de minimis –asetuksen voimassaoloon ja soveltamiseen.
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin lisäksi, että avustettavan päivittäistavarakaupan toiminnan tulisi olla nimenomaisesti avustuksen saajan itse harjoittamaa. Tämä vaatimus
koskee nimenomaan avustettavaa kauppaa. Esimerkiksi 6 §:n 1 momentin 3 kohdassa
tarkoitettu, kyläkaupan tiloissa tapahtuva apteekkipalvelutoiminta hyväksytään velvoitteen mukaiseksi palveluksi silloinkin, kun apteekkitoiminta harjoittaa eri oikeushenkilö,
eli apteekkeja koskevan lainsäädännön mukaisen luvan omaava apteekkari.
Pykälän 3 momentilla rajattaisiin mahdolliset avustuksen saajat siten, että avustusta ei
myönnettäisi huoltamoiden yhteydessä oleville myymälöille. Rajauksella on tarkoitus
varmistaa, että avustuksen saajan päätoimiala on nimenomaisesti päivittäistavarakauppapalveluiden tarjoaminen. Asetusehdotuksen mukaisen avustuksen valtion talousarvioon kirjattuna käyttötarkoituksena on nimenomaan kyläkaupat monipalvelukeskuksina.
Rajauksella on tarkoitus varmistaa avustuksen suuntautuminen nimenomaan kyläkauppatoimintaan. Rajaus ei estä sitä, että kaupan 6 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaisesti
palveluvelvoitteen sisältönä voi olla polttoainejakelupalvelu. Rajauksella myös varmistetaan, että kokeiluluonteisen tukijärjestelmän vaikutusarvioinnissa tuen kohteeksi valikoitunut toimijoiden joukko on riittävän homogeeninen tuottamaan luotettavaa sekä vertailukelpoista dataa tukitoimenpiteen vaikuttavuudesta.
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Pykälän 4 momentissa todettaisiin nimenomaisesti, että avustusta ei myönnetä komission asetuksen (EU) N:o 360/2012 1 artiklan 2 kohdan h alakohdan mukaisesti vaikeuksissa olevalle yritykselle, koska kyseisessä kohdassa suljetaan nämä yritykset komission asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle. Vaikeuksissa oleva yritys on määritelty valtiontuesta vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseksi ja rakenneuudistukseksi annetuissa yhteisön suuntaviivoissa.1
6 § Avustettavaa palveluntarjontaa koskeva velvoite. Pykälän 1 momentissa määriteltäisiin avustettavan palveluvelvoitteen sisältö, jonka mukaisesti avustuksen saaja sitoutuu tarjoamaan päivittäistavarakauppapalvelua. Lisäksi avustuksen saajan tulee sitoutua tarjoamaan vähintään yhtä muuta kaupallista palvelukokonaisuutta, joita ovat seuraavat palvelut: postipalvelu, käteisnostopalvelu, apteekkipalvelu ja polttoainejakelupalvelu.
Postipalvelulla tarkoitetaan esimerkiksi postitoimipistettä, asiamiespostitoimipistettä tai
pakettipalvelua. Apteekkipalvelulla tarkoitetaan esimerkiksi apteekin palvelupistettä, tai
sivupistettä. Apteekkipalvelu voi kuulua muulle kuin kaupan toiminnasta vastaavalle taholle ja apteekkipalveluvelvoitteeksi riittää apteekkipalvelun tarvitsemien tilojen antaminen kyseiseen tarkoitukseen kaupan tiloista.
Pykälän 2 momentin mukaan avustus maksettaisiin asetusehdotuksen 8 §:n 1 momentissa säädetyin tavoin korotettuna, jos avustuksen saaja sitoutuu 1 momentin mukaisen
velvoitteen lisäksi tarjoamaan ympärivuotista päivittäistavaroiden myymäläautopalvelua. Myymäläauton tulisi palvella viikoittain vähintään kymmentä pysäkkiä harvaan asutulla maaseudulla ja sillä tulisi olla reittiajoa vähintään sata kilometriä viikossa. Avustuksen korotus on sidottu harvaan asutulla maaseudulla sijaitseviin pysäkkeihin, koska kokeiluluonteisen avustusjärjestelmän tavoitteena on edellä viitatun, Luonnonvarakeskuksen tekemän markkinakartoituksenkin johdosta ensivaiheessa kohdentaa avustus harvaan asutulle maaseudulle.
7 § Avustuskelpoiset kustannukset. Pykälän 1 momentin mukaan avustusta voitaisiin
myöntää 6 §:ssä määritellyn palveluvelvoitteen mukaisesta toiminnasta aiheutuneisiin
kustannuksiin.
Pykälän 2 momentissa määriteltäisiin, että hyväksyttävinä kustannuksina otetaan huomioon kaikki 6 §:n mukaiseen velvoitteeseen sisältyvästä toiminnasta aiheutuneet kustannukset. Avustusta ei saisi käyttää muihin tarkoituksiin. Hyväksyttäviä kustannuksia
voisivat olla esimerkiksi käyttöomaisuusinvestointien lisäksi palvelun säännöllisestä harjoittamisesta aiheutuvat käyttöpääomaluonteiset kustannukset, kuten esimerkiksi henkilöstön palkat, tai palvelun tarjoamisesta aiheutuvat välilliset kustannukset, kuten palveluun jyvitettävät kiinteät kulut, esimerkiksi sähkö ja vesi.
8 § Avustuksen määrä. Pykälän 1 momentin mukaan avustusta voitaisiin myöntää enintään 15 000 euroa hakijaa kohden vuosittain. Jos avustuksen saajan palveluvelvoitteeseen sisältyy asetusehdotuksen 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu myymäläautopalvelu,
avustusta voidaan myöntää enintään 20 000 euroa hakijaa kohden vuosittain. Palveluvelvoitteen kestoksi, ja siten avustuksen perusteena olevaksi ajanjaksoksi säädettäisiin
asetusehdotuksen 5 §:n 2 momentissa ajanjakso, joka alkaa 1.1.2020 ja päättyy
1
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30.6.2021. Tälle puolentoista vuoden ajanjaksolle avustuksen enimmäismäärä olisi siten puolitoista kertaa edellä mainittu enimmäismäärä.
Pykälän 2 momentissa määriteltäisiin avustuksen enimmäismääräksi 50 prosenttia
edellä 7 §:ssä aiheutuvista avustuskelpoisista kustannuksista. Enimmäismäärä määriteltäisiin edellä kuvatun mukaisesti ottaen huomioon avustuksen kokeiluluonteisuus ja
avustuksen hallinnointiin liittyvät yksinkertaisuuden tavoitteet suhteessa jaettavan avustuksen kokonaismäärärahaan ja avustuksen hakijakohtaiseen enimmäismäärään.
9 § Avustuksen hakeminen. Pykälän 1 momentin mukaan avustusta haettaisiin asetuksen mukaiselta toimivaltaiselta valtionapuviranomaiselta eli Ruokavirastolta.
Pykälän 2 momentin mukaan Ruokavirasto päättäisi palveluvelvoitteen ja avustuksen
hakemiselle asetettavasta määräajasta.
Pykälän 3 momentin mukaan hakemus tulisi tehdä Ruokaviraston vahvistamalle lomakkeelle. Hakemuksen tulisi sisältää vähintään seuraavat tiedot:
1) asetusehdotuksen 6 §:n palveluvelvoitteen ja muiden palvelujen tuottamisesta syntyneet menot ja tulot eriteltynä toisistaan kirjanpidollisesti, jos avustuksen hakijalla on
myös muuta kaupallista toimintaa
2) tiedot, joilla varmennetaan, että avustusta hakeva taloudellista toimintaa harjoittava
yritys täyttää 5 §:n 1-4 kohdissa päivittäistavarakaupan harjoittajalle määritellyt kriteerit
3) tiedot joiden nojalla voidaan todentaa, että hakija ei ole asetuksen (EU) N:o 360/2012
1 artiklan 2. h) kohdan mukaisesti vaikeuksissa oleva yritys. Ruokavirastolle toimitettavien tietojen osalta hakijan kohdalla tiedot, joilla voidaan todentaa, että kyseessä ei ole
edellä selostetun kaltainen vaikeuksissa oleva yritys, voidaan yleensä todentaa yrityksen kirjanpitotietojen perusteella yritystä koskevien tuloslaskelmaa ja tasetta kuvaavien
tietojen avulla.
4) tiedot, joiden nojalla voidaan todentaa hakijan mahdolliset muut asetuksen (EU) N:o
360/2012 tai muiden vähämerkityksisestä tuesta annettujen asetusten nojalla asianomaisen verovuoden ja kahden sitä edeltävän verovuoden aikana saadut vähämerkityksiset tuet
5) tiedot, joiden nojalla voidaan todentaa avustuksen hakijan viimeksi vahvistettu tuloslaskelma ja tase
6) asiakirjat joilla voidaan todentaa 6 §:n 1 momentin 1-4 kohdan mukaisten luvanvaraisten kaupallisten palveluiden osalta lupien voimassaolo tai lupahakemusten vireilläolo
10 § Avustuksen maksaminen. Pykälän momentin mukaan avustus maksettaisiin yhdessä erässä ennakkona. Lisäksi momentin mukaan, jos avustus on myönnetty sellaisen 6 §:n 1 momentin 1-4 mukaisen toiminnan johdosta, jota avustuksen saaja on aloittamassa ja toiminta edellyttää viranomaisen myöntämän luvan, ennakko voitaisiin maksaa, kun avustuksen saaja toimittaa saamansa luvan Ruokavirastolle kuuden kuukauden kuluessa tuen myöntämisestä. Avustuksen maksamista valtionavustuslain 12 §:n 2
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momentin mukaisesti ennakkona pidetään perusteltuna, koska kyse on kokeiluluonteisesta avustuksesta, jonka hakijakohtainen enimmäismäärä on pieni. Lisäksi tukijärjestelmän kokonaisbudjetti on suhteellisen pieni. Ennakkona maksamisella vähennetään
tukijärjestelmästä hakijalle ja Ruokavirastolle aiheutuvaa hallinnollista taakkaa.
11 § Selvitys avustuksen käytöstä. Pykälän 1 momentin mukaan avustuksen saajan olisi
vuosittain toimitettava Ruokavirastolle selvitys avustuksen käytöstä ja toteutuneista kustannuksista avustuspäätöksessä määriteltyyn päivämäärään mennessä. Selvitykseen
olisi liitettävä myös avustuksen saajan viimeksi vahvistettu tuloslaskelma ja tase. Avustuksen mahdolliseen palauttamiseen tai takaisinperintään sovellettaisiin valtionavustuslakia.
Pykälän 2 momentin mukaan avustuksen saajan tulisi eritellä palveluvelvoitteen mukaisen palvelun ja muiden kaupallisten palveluiden tuottamisesta syntyneet menot ja tulot
kirjanpidossaan.
12 § Voimaantulo. Pykälässä säädettäisiin asetuksen voimaantulosta ja sen määräaikaisuudesta. Asetus tulisi voimaan 1.4.2019 ja sen voimassaolo päättyisi 31.12.2021.
Asetus olisi määräaikainen koska asetusehdotuksen mukainen tukijärjestelmä on kokeiluluonteisena määräaikainen. Asetusehdotuksen 5 ja 6 §:n mukainen palveluvelvoitekausi päättyisi 30.6.2021. Asetuksen on tarpeen olla voimassa vuoden 2021 loppuun
johtuen erityisesti tuensaajien raportointivelvoitteista.

