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EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI PÄIVITTÄISTAVARAKAUPPAPALVELUIDEN TUKEMI-
SESTA MONIPALVELUKESKUKSINA MAASEUTUALUEILLA VUOSINA 2021-2023 ANNETUN VALTIO-
NEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA  
 
 

Pääasiallinen sisältö 
 

Ehdotetulla asetuksella muutettaisiin valtionavustuslain (688/2001) nojalla annettua 
valtioneuvoston asetusta päivittäistavarakauppapalveluiden tukemisesta monipalvelu-
keskuksina maaseutualueilla vuosina 2021–2023 (357/2019; nimike muutettu asetuk-
sella 514/2021). Asetuksella toteutettaisiin kyläkauppatuen vakinaistaminen kahden 
kokeilukauden 2020-2021 ja 2022-2023 jälkeen siten, että tuki jaettaisiin jatkossa ker-
ran vuodessa tukialueen ja -ehtojen pysyessä toisen kokeilukauden mukaisina, kuiten-
kin niin, että myymäläautopalvelua tarjoavalle avustuksen saajalle myönnettävän koro-
tuksen ehdot yhdenmukaistettaisiin tukijärjestelmän maantieteellisen soveltamisalan 
mukaisiksi. Ensimmäinen ehdotuksen mukainen vuoden pituinen tukikausi alkaisi toi-
sen kokeilukauden päätyttyä ja sijoittuisi ajanjaksoon 1.7.2023-30.6.2024. 

Asian tausta  
 

Valtioneuvosto hyväksyi maaliskuussa 2019 asetuksen päivittäistavarakauppapalvelui-
den tukemisesta monipalvelukeskuksina harvaan asutuilla maaseutualueilla vuosina 
2019-2021 (357/2019). Ensimmäinen kyläkauppatuen kokeilukausi oli 1.1.2020-
30.6.2021. Asetusta muutettiin vuonna 2021 (asetus 514/2021) toista kokeilukautta 
(1.1.2022-30.6.2023) varten, jolloin tukijärjestelmän maantieteellistä kattavuutta laajen-
nettiin ja säädösnimikettä vastaavasti muutettiin. Kyläkauppatuki myönnetään valtion-
avustuslain (688/2001) 5 §:n 2 momentissa tarkoitettuna yleisavustuksena. Kyse on 
harkinnanvaraisesta avustuksesta. 

Kyläkaupat monipalvelukeskuksina -kokeiluhankkeiden tavoitteena on ollut edistää ky-
läkauppojen mahdollisuuksia toimia palvelukeskittyminä ja sitä kautta vahvistaa maa-
seutualueiden elinvoimaisuutta. Kokeilun mukaiseen tukijärjestelmään sovelletaan 
SGEI de minimis -sääntelyä, jota voidaan käyttää kansalaisille tärkeiden palveluiden 
saatavuuden varmistamiseksi. Tukikokeilun aikana kyläkauppojen määrän lasku on 
pysähtynyt, ja tukijärjestelmä on osoittautunut hallinnollisen toimeenpanon kannalta 
toimivaksi.  

Ehdotetulla asetuksella kyläkauppatuki vakinaistettaisiin. Asetusehdotus liittyy esityk-
seen valtion vuoden 2023 talousarvioksi, jossa momentille 30.10.63 (Maaseudun ke-
hittäminen) on kyläkauppatuen maksamiseen varattu 2,0 miljoonaa euroa. Julkisen ta-
louden suunnitelmassa 2023-2026 on kyläkauppatuen vakinaistamista varten osoitettu 
1,0 miljoonan vuosittainen määräraha vuosille 2024-2026.  

Asian valmistelu 
 

Ehdotus on valmisteltu virkatyönä maa- ja metsätalousministeriössä yhteistyössä Ruo-
kaviraston kanssa. 
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Asetusehdotuksesta on pyydetty lausuntoa seuraavilta tahoilta: oikeuskanslerinvirasto, 
valtiovarainministeriö, oikeusministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, sosiaali- ja terveys-
ministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, Ruokavirasto, liikenne- ja viestintävirasto 
Traficom, Kilpailu- ja kuluttajavirasto, Finanssivalvonta, ELY-keskukset, Pellervon ta-
loustutkimus PTT ry, Päivittäistavarakauppa ry, Kaupan liitto ry, Suomen yrittäjät ry, 
Kuluttajaliitto, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto (MTK) ry, Svenska Lant-
bruksproducenternas Centralförbund (SLC) r.f., Neste, Teboil, NEOT, SEO, Posti 
Group Oyj, Suomen Apteekkariliitto, Finanssiala ry ja Hyvän elämän edellytysten var-
mistaminen maaseutualueilla –verkosto (HYMY). 
 
 

 
Nykytila 
 
Yleistä  

Suomessa palvelut ovat keskittyneet vuosikymmenten aikana yhä enenevässä määrin 
keskuksiin. Yksityisten ja julkisten palveluiden tuottaminen on haasteellista etenkin 
maaseutualueilla, jotka kattavat yhteensä 95 % maasta. Palvelutarjonnan keskittymi-
nen näkyy muun muassa kyläkauppojen määrän vähentymisenä. Vuodesta 2002 vuo-
teen 2020 yli 70 % kyläkaupoista on lopettanut toimintansa. Vuoden 2020 lopussa ky-
läkauppoja oli jäljellä enää 192. Kyläkauppiaiden ikäjakauma on vanhempiin ikäryh-
miin painottuva, joten suurella osalla kyläkaupoista on lähivuosina edessä sukupolven-
vaihdos. 

  
Kyläkaupat monipalvelukeskuksina -kokeiluhankkeiden tavoitteena on ollut edistää ky-
läkauppojen mahdollisuuksia toimia palvelukeskittyminä ja sitä kautta vahvistaa maa-
seutualueiden elinvoimaisuutta. Kokeilu on perustunut Ruotsissa vuodesta 2016 käy-
tössä olleeseen malliin, jossa yksittäisen kyläkaupan tuki voi olla enimmillään 300 000 
kruunua (marraskuussa 2022 n. 27 500 euroa) vuodessa. Ruotsissa tuella katsotaan 
olleen merkittävä vaikutus siihen, että kyläkauppojen vähenemistahtia on saatu hidas-
tettua. Yhteiskuntarakenteen samankaltaisuus ja maaseutualueiden samantyyppiset 
kehityshaasteet huomioon ottaen jatkossakin on syytä seurata, miten kyläkauppatuki 
on Ruotsissa vaikuttanut palveluiden kehitykseen. 
 

Kyläkauppatukikokeilu kausilla 2020-2021 ja 2022-2023 
 

Valtioneuvosto hyväksyi maaliskuussa 2019 asetuksen päivittäistavarakauppapalvelui-
den tukemisesta monipalvelukeskuksina harvaan asutuilla maaseutualueilla vuosina 
2019-2021 (357/2019). Asetuksella toteutettiin Kyläkaupat monipalvelukeskuksina -
kokeiluhanke, jota varten oli mitoitettu miljoona euroa vuoden 2019 talousarviossa. 
Asetusta päivitettiin kesäkuussa 2021 toiselle kokeilukaudelle (2022-2023) tukialueen 
laajentumisen myötä (514/2021). Toista tukikautta varten rahoitusta myönnettiin 2 mil-
joonaa euroa. 

Asetuksen mukaan tukea voidaan maksaa sellaiselle maaseudulla sijaitsevalle kylä-
kaupalle, joka toimii vuoden ympäri ja jonka päivittäistavaroiden myynti on vähemmän 
kuin kaksi miljoonaa euroa vuodessa. Päivittäistavaravalikoimassa tulee olla vähintään 
500 tuotetta. Lisäksi etäisyys lähimpään toiseen päivittäistavarakauppaan tulee olla 
vähintään 7,5 kilometriä tai sen tulee olla muuten vaikeasti saavutettavissa. Avustuk-
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sen myöntämisen ehtona on lisäksi, että avustuksen saaja sitoutuu tarjoamaan päivit-
täistavarakauppapalveluiden lisäksi vähintään yhtä muuta kaupallista palvelukokonai-
suutta, joita ovat posti-, käteisnosto-, apteekki- tai polttoainejakelupalvelu. Apteekkipal-
velu voi kuulua muulle kuin kaupan toiminnasta vastaavalle taholle ja apteekkipalvelu-
velvoitteeksi riittää apteekkipalvelun tarvitsemien tilojen antaminen kyseiseen tarkoi-
tukseen kaupan tiloista. Avustusta ei myönnetä huoltamon yhteydessä oleville myymä-
löille. 

Avustuksen asetuksessa säädetty enimmäismäärä on 15 000 euroa vuodessa hakijaa 
kohti, tai 20 000 euroa hakijaa kohti, jos avustuksen saaja on sitoutunut lisäksi tarjoa-
maan myös ympärivuotista myymäläautopalvelua harvaan asutulla maaseudulla sijait-
sevista pysäkeistä koostuvalla reitillä. Avustuksen perusteena olleet palveluvelvoite-
kaudet ovat kokeiluvaiheessa olleet puolentoista vuoden pituisia. Avustuksen enim-
mäismäärä koko ajanjaksolta on siten ollut puolitoista kertaa asetuksessa säädetty 
vuosittainen enimmäismäärä. 

Ruokavirasto on toiminut kyläkauppatuen valtionapuviranomaisena. Ruokavirasto 
avasi ensimmäisen Kyläkaupat monipalvelukeskuksina -kokeiluhankkeen haun syk-
syllä 2019. Tukialueen aluerajauksena hankkeessa oli Suomen ympäristökeskuksen 
kaupunki-maaseutuluokituksen mukainen harvaan asuttu maaseutu. Määräaikaan 
mennessä kyläkauppatukea haki yli 200 yrittäjää, joista noin 40 % (86 kpl) sai avustuk-
sen. Korotettua tukea myymäläautopalvelusta johtuen sai yksi hakija. Käytettävissä 
olevasta määrärahasta maksettiin 11 132 € jokaiselle avustuksen saajalle ja korotetun 
avustuksen myymäläautopalvelusta saanut hakija sai 14 805 €.  

Toiselle Kyläkaupat monipalvelukeskuksina -kokeiluhankekaudelle (1.1.2022 - 
30.6.2023) hakuaika oli 1.9. - 31.10.2021. Toiselle hankekaudelle myönnetty määrä-
raha oli yhteensä 2 miljoonaa euroa. Edelliseen kauteen verrattuna potentiaalisten 
avustuksen saajien piiriä laajennettiin kattamaan kaikki kaupunki-maaseutuluokituksen 
mukaisilla maaseutualueilla sijaitsevat päivittäistavarakaupat. Muut sijaintiin liittyvät 
edellytykset (etäisyys lähimpään toiseen kauppaan tai vaikea saavutettavuus) pysyivät 
ennallaan. Tukijärjestelmän kattavuuden laajentamisen myötä avustuksen saaneiden 
kyläkauppojen määrä kasvoi; tukea myönnettiin lähes kaikille hakijoille ja saajia oli 
178. Määrärahan noustua kaksinkertaiseksi 1 miljoonasta eurosta 2 miljoonaan eu-
roon avustus pysyi saajaa kohden samalla tasolla, n. 11 000 €.  

Avustuksen saajan tulee antaa selvitykset avustuksen käytöstä hankekaudelta. Selvi-
tysten tuottamaa tietoa hyödynnetään myös kyläkauppatuen vaikuttavuusarvioin-
neissa. Käynnissä olevan toisen tukikauden vaikuttavuus arvioidaan alkuvuodesta 
2023. 

 

Nykytilan arviointi 
 

Kyläkaupat monipalvelukeskuksina -kokeiluhankkeiden tavoitteena on ollut edistää ky-
läkauppojen mahdollisuuksia toimia palvelukeskittyminä ja sitä kautta vahvistaa maa-
seutualueiden elinvoimaisuutta. 
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Ensimmäisen tukikauden arviointi valmistui kesäkuussa 2021.1 Sen mukaan avustusta 
saaneet kyläkaupat pitivät avustusta erittäin hyödyllisenä toimintansa ylläpitämisen ja 
kehittämisen kannalta. Kyläkauppiaat pystyivät käyttämään tätä korona-aikana mak-
settua avustusta joustavasti ja monipuolisesti toimintansa turvaamiseksi. Vaikka 
summa ei ollut suuri, sen merkitystä pidettiin kyläkauppojen toiminnan jatkuvuuden 
kannalta huomattavana. Moni kauppias ilmoitti myös työllistäneensä avustuksen avulla 
kausi- tai kokoaikaisia työntekijöitä. Palvelutarjonnan laajentamisen lisäksi kauppiaat 
ovat avustuksen avulla pystyneet myös lisäämään päivittäistavaravalikoimaansa. 
Avustus on lisännyt koko alueen elinvoimaa esimerkiksi palveluiden tarjonnan säilymi-
sen ja lisääntymisen kautta. 

Tukikokeilujen aikana kyläkauppojen määrän lasku on pysähtynyt ja vuoden 2021 lo-
pussa kyläkauppoja oli 191. Kokeiluhankkeiden voidaan katsoa edistäneen maaseutu-
alueiden pysymistä elinvoimaisina. Yleisavustuksena myönnettävä tuki on ollut omiaan 
helpottamaan kyläkauppojen sopeutumista toimintaympäristön muutoksiin. Kyläkaup-
patuen hallinnollista toimeenpanoa voidaan pitää onnistuneena. Avustuksen hakemi-
nen, myöntäminen ja maksaminen on ollut asiakkaalle ja viranomaiselle helppoa ja yk-
sinkertaista. 

Euroopan unionin valtiontukisääntely 
 

Kyläkauppatukeen sovelletaan EU:n SGEI de minimis -sääntelyä. Sääntely koskee 
yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluita (Services of General Economic In-
terest, SGEI) ja mahdollistaa sen, että jäsenvaltiot voivat kohdistaa tukitoimenpiteitä 
kansalaisille tärkeiden palveluiden saatavuuden varmistamiseksi. Sääntelyn mukaan 
tärkeäksi määriteltyä palvelua, joka on tarjolla toimivilla markkinoilla, mutta on sitä tar-
vitsevien ulottumattomissa, voidaan tukea vääristämättä kuitenkaan kilpailua. 

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta 
yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja tuottaville yrityksille myönnettävään 
vähämerkityksiseen tukeen annettu komission asetus (EU) N:o 360/2012 (ns. SGEI de 
minimis –asetus) on voimassa 31.12.2023 asti, mutta sen mukaisen tukijärjestelmän 
toimeenpanoa voidaan jatkaa kuusi kuukautta tämän jälkeen.  Ehdotetun asetuksen 
mukainen ensimmäinen yhden vuoden palveluvelvoitekausi 1.7.2023-30.6.2024 olisi 
näin ollen valtiontukisääntelyn mukainen.  

Syksyllä 2022 saatavilla olevien ennakkotietojen mukaan on odotettavissa, että SGEI 
de minimis –asetuksen voimassaoloa jatkettaisiin eikä siihen olisi tulossa asetuksen 
mukaisen tukijärjestelmän kannalta relevantteja muutoksia. Mikäli SGEI de minimis –
asetukseen tehtäisiin tällaisia muutoksia tai se korvattaisiin kokonaan uudella EU-sää-
döksellä, asetukseen olisi jatkossa tehtävä tarvittavat sisällölliset ja säädöstekniset 
muutokset. Sama koskee vastaavia muutoksia Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annettuun 
komission asetukseen (EU) N:o 1407/2013 (ns. yleinen de minimis -asetus), joka on 
voimassa 31.12.2023 asti ja johon viitataan asetuksen 9 §:n 3 momentin 4 kohdassa.   

 

                                                      
1 Voutilainen, Olli – Korhonen, Kirsi – Ovaska, Ulla: Kyläkauppatuki 2019–2021: Kyläkaupat monipalvelukes-
kuksina -kokeiluhankkeen toteutuksen ja vaikutusten arviointi. Luonnonvarakeskus 2021 
(http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-380-235-3). 
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Keskeiset ehdotukset 
 

Kyläkauppatuen vakinaistaminen kokeilukauden 2022-2023 mukaisessa muodossa 
 

Kyläkauppatuen vakinaistaminen toteutettaisiin muuttamalla kokeilukausia varten an-
nettua valtioneuvoston asetusta. Vakinaistamisen edellyttämien säädösteknisten muu-
tosten lisäksi asetukseen tehtäisiin vain välttämättömiksi katsotut muutokset. Avustuk-
sen ehdot säilytettäisiin myymäläautopalvelukorotusta lukuun ottamatta samanlaisina 
kuin toisella kokeilukaudella 1.1.2022-30.6.2023. Kyläkauppatuki jaettaisiin asetuseh-
dotuksen mukaan kerran vuodessa. Tarkoituksena on aloittaa uusi tukikausi heti toi-
sen kokeilukauden päätyttyä. Seuraava kyläkauppatukikausi olisi näin ollen ajalla 
1.7.2023-30.6.2024.  

Kyläkauppatuen valtionapuviranomaisena toimisi kokeiluhankekausien tavoin Ruokavi-
rasto. Asetukseen tehtäisiin avustuksen maksamista koskevan 10 §:n osalta vakinais-
tamisen edellyttämä muutos, mutta muuten toimivaksi osoittautunut toimeenpanojär-
jestelmä säilytettäisiin ennallaan. 

Ehdotetut muutokset 
 

Säädöksen nimike (muutettu asetuksella 514/2021) Valtioneuvoston asetus päivittäis-
tavarakauppapalveluiden tukemisesta monipalvelukeskuksina maaseutualueilla vuo-
sina 2021—2023 muutettaisiin poistamalla aikamääre ”vuosina 2021—2023”. 

Asetuksen soveltamisalaa koskevan 1 §:n 1 momenttia muutettaisiin siten, että asetuk-
sessa säädettäisiin päivittäistavarakauppapalveluiden tuesta monipalvelukeskuksina 
maaseutualueilla eikä päivittäistavarakauppapalveluiden tuesta monipalvelukeskuk-
sina harvaan asutuilla maaseutualueilla. 

Avustuksen yleisiä edellytyksiä koskevan asetuksen 5 §:n 2 momenttia muutettaisiin 
siten, että avustuksen saajalta edellytettäisiin sitoutumista 6 §:n mukaiseen palveluvel-
voitteeseen asetuksessa määritellyksi vuoden mittaiseksi palveluvelvoitekaudeksi.  

Palveluvelvoitetta koskevan asetuksen 6 §:n 2 momentin säännöstä avustuksen 
myöntämisestä korotettuna myymäläautopalvelua tarjoavalle hakijalle muutettaisiin 
myymäläauton reittiä koskevan ehdon osalta siten, että jatkossa edellytettäisiin har-
vaan asutulla maaseudulla sijaitsevista pysäkeistä koostuvan reitin sijasta maaseutu-
alueella sijaitsevista pysäkeistä koostuvaa reittiä. 

Avustuksen maksamista koskevaa 10 §:ä muutettaisiin sisällöllisesti ja kieliasun 
osalta. Sisällöllinen muutos koskisi ennakon maksamista tilanteessa, jossa avustus on 
myönnetty viranomaisen lupaa edellyttävän 6 §:n 1 momentin 1–4 mukaisen kaupalli-
sen palvelun johdosta lupahakemuksen ollessa vireillä. Ehdotetun muutoksen myötä 
voimassa olevan asetuksen yksittäiseen kokeilukauteen soveltuva muotoilu, joka kos-
kee tällaisen toiminnan aloittamista, korvattaisiin yleisemmällä muotoilulla.  

Asetuksen voimaantuloa koskevaa 12 §:ä muutettaisiin vakinaistamisen edellyttämällä 
tavalla.  
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Pääasialliset vaikutukset 
 

Taloudelliset vaikutukset 

Esityksessä valtion vuoden 2023 talousarvioksi momentille 30.10.63 (Maaseudun ke-
hittäminen) on kyläkauppatuen maksamiseen varattu 2,0 miljoonaa euroa. Julkisen ta-
louden suunnitelmassa 2023-2026 on kyläkauppatuen vakinaistamista varten osoitettu 
1,0 miljoonan vuosittainen määräraha vuosille 2024-2026.  

 

Kilpailuvaikutukset 

Ehdotetulla vakinaistetulla kyläkauppatuella ei arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia 
kilpailuun. Tältä osin merkityksellistä on ensinnäkin avustuksen suhteellisen pieni 
enimmäismäärä. Hakijaa kohden vuosittain myönnettävän avustuksen enimmäismäärä 
on myymäläautopalvelukorotus huomioiden 20 000 euroa. Toiseksi kyse on avustuk-
sesta sellaisille maaseutualueella sijaitseville kyläkaupoille, joiden lähellä ei ole toista 
kauppaa. 

Asetusehdotuksen mukainen muutos kyläkauppatuen myymäläautopalvelukorotuksen 
ehtoihin on omiaan kasvattamaan korotetun avustuksen saajien lukumäärää. Ottaen 
huomioon Suomessa toimivien myymäläautojen vähäinen määrä sekä uuden tai käy-
tetyn myymäläauton korkeat hankintakustannukset muutoksen odotettavissa olevat 
vaikutukset arvioidaan myymäläautopalveluiden osalta vähäisiksi. 

Yhteiskunnalliset vaikutukset 

Vakinaistetun kyläkauppatuen avulla turvattaisiin päivittäistavarakauppapalveluiden 
saatavuutta ja tarjottaisiin kannuste niiden tuottamiseen maaseutualueella ylläpitä-
mällä ja lisäämällä näiden palveluiden monipuolisuutta. Avustuksella luotaisiin myös 
edellytyksiä maaseutualueiden eri palveluiden yhteensovittamiseksi. Näin voidaan tu-
kea maaseudun asukkaiden ja yritysten tarvitsemien peruspalveluiden pysymistä lä-
hellä alueen asukkaita. Avustuksella vahvistettaisiin maaseudun elinvoimaa edistä-
mällä vakinaista ja monipaikkaista asumista maaseutualueilla. 

Vaikutukset viranomaistoimintaan 

Avustuksen toimeenpaneva viranomainen olisi Ruokavirasto, joka muun muassa käsit-
telisi hakemukset ja myöntäisi avustuksen. Hakukierroksen järjestäminen vuosittain on 
omiaan yksinkertaistamaan avustuksen hakemista ja tukijärjestelmän hallinnointia.  

 

Lausuntopalaute        
 

[täydentyy] 

Yksityiskohtaiset perustelut 
 
 

Nimike  
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Asetuksen nimikettä (muutettu A:lla 514/2021) Valtioneuvoston asetus päivittäistavara-
kauppapalveluiden tukemisesta monipalvelukeskuksina maaseutualueilla vuosina 
2021—2023 muutettaisiin tukijärjestelmän vakinaistamisen edellyttämällä tavalla siten, 
että kokeiluhankkeeseen liittyvä aikamääre poistettaisiin. 

1 § Soveltamisala 

Soveltamisalaa koskevan pykälän 1 momenttia muutettaisiin siten, että asetuksessa 
säädettäisiin päivittäistavarakauppapalveluiden tuesta monipalvelukeskuksina maa-
seutualueilla eikä päivittäistavarakauppapalveluiden tuesta monipalvelukeskuksina 
harvaan asutuilla maaseutualueilla. Ehdotettu uusi muotoilu vastaa säädöksen nimi-
kettä ja muiden säännösten sisältöä. Muutos on luonteeltaan selkeyttävä. 

5 § Avustuksen yleiset edellytykset 

Pykälän 2 momenttia muutettaisiin siten, että avustuksen saajalta edellytettäisiin sitou-
tumista 6 §:n mukaiseen palveluvelvoitteeseen asetuksessa määritellyksi vuoden mit-
taiseksi palveluvelvoitekaudeksi.  

Muutoksen myötä yksittäiseen kokeilukauteen liittyvä ajanjakson alkamis- ja päättymis-
päivän määrittely korvattaisiin vakinaistamisen edellyttämällä muotoilulla, ja kokeilun 
puolentoista vuoden palveluvelvoitekausi lyhenisi vuoden pituiseksi.  

6 § Palveluvelvoite 

Pykälän 2 momentin säännöstä avustuksen maksamisesta korotettuna avustuksen 
saajan sitoutuessa 1 momentin mukaisen velvoitteen lisäksi tarjoamaan ympärivuotista 
myymäläautopalvelua muutettaisiin siten, että korotus edellyttäisi jatkossa maaseutu-
alueella sijaitsevista pysäkeistä koostuvaa reittiä. Alkuperäisen säädöstekstin mukai-
nen edellytys reitin koostumisesta harvaan asutulla maaseudulla sijaitsevista pysä-
keistä muutettaisiin vastaamaan koko avustusjärjestelmän kohdealuetta. Myymäläau-
topalvelun ehdot pysyisivät muuten ennallaan. 

10 § Avustuksen maksaminen 

Pykälää muutettaisiin ennakon maksamista koskevan yksityiskohtaisen muotoilun 
osalta vastaamaan vakinaistamiseen liittyviä tarpeita, ja samalla kieliasua selkeytettäi-
siin. Avustuksen maksamista valtionavustuslain 12 § 2 momentin mukaisesti ennak-
kona pidetään perusteltuna myös kokeilun vakinaistamisen jälkeen. Avustuksen haki-
jakohtainen enimmäismäärä on pieni, ja tukijärjestelmän kokonaisbudjetti on suhteelli-
sen pieni. Ennakkona maksamisella vähennetään tukijärjestelmästä hakijalle ja Ruo-
kavirastolle aiheutuvaa hallinnollista taakkaa. 

Ehdotetun säännöksen mukaan viranomaisen lupaa edellyttävän toiminnan johdosta 
myönnettävä avustus voitaisiin maksaa ennakkona, jos avustuksen saaja toimittaa lu-
van voimassaoloa koskevan selvityksen Ruokavirastolle kuuden kuukauden kuluessa 
avustuksen myöntämisestä.  Kyläkauppatuen vakinaistamisen myötä kokeiluhankkeen 
yksittäiseen tukikauteen soveltuva viittaus 6 §:n 1 momentin 1–4 mukaisen luvanvarai-
sen toiminnan aloittamiseen ei ole enää tarkoituksenmukainen, sillä kyläkauppatuen 
uuden hakukierroksen yhteydessä luvanvaraisen toiminnan jatkaminen voi edellyttää 
uutta lupahakemusta. Apteekkipalvelua koskevaa lääkelain (395/1987) sääntelyä me-
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nettelystä apteekkarin vaihdostilanteissa on vastikään täsmennetty (L 1258/2021). Eh-
dotetun säännöksen kielellisessä muotoilussa on myös otettu huomioon, että tarvittava 
lupa voidaan myöntää ja esimerkiksi apteekkipalvelun osalta pääsääntöisesti myönne-
tään toiselle henkilölle kuin päivittäistavarakaupan pitäjälle. 

12 § Voimaantulo 

Pykälän voimaantulosäännöstä ehdotetaan muutettavaksi siten, että väliaikainen ase-
tus muutettaisiin toistaiseksi voimassa olevaksi. Kyseessä on kyläkauppatuen vaki-
naistamisen edellyttämä säädöstekninen muutos. 

Voimaantulo  
Asetus ehdotetaan tulemaan voimaan xx päivänä zzkuuta 2023.  

Asetukseen ehdotetaan otettavaksi siirtymäsäännös, jonka mukaan ennen asetuksen 
voimaantuloa myönnettyyn avustukseen sovellettaisiin asetuksen voimaan tullessa 
voimassa olleita säännöksiä. 

 


