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YLEISPERUSTELUT 

Nykytila 

Syksyllä 2018 pääministeri Juha Sipilän hallitus hyväksyi budjettiriihessään yhden mil-
joonan euron rahoituksen kyläkaupat monipalvelukeskuksina -kokeiluhankkeen tukemi-
seen. Kokeiluluonteisen avustuksen tarkoituksena oli varmistaa ja luoda edellytyksiä 
maaseudun asukkaiden ja yritysten tarvitsemien peruspalveluiden pysymiselle lähellä 
alueen asukkaita ja kehittää päivittäistavarakaupan roolia maaseudun monipalvelukes-
kuksena harvaan asutuilla alueilla 

Ruokavirasto avasi Kyläkaupat monipalvelukeskuksina -kokeiluhankkeen haun syksyllä 
2019. Kokeiluhankkeen tavoitteena oli turvata ja tarjota kannuste päivittäistavara-kaup-
papalveluiden tuottamiselle ja saatavuudelle harvaan asutulla maaseutualueella ylläpi-
tämällä ja lisäämällä näiden palveluiden monipuolisuutta. Tavoitteena oli myös, että 
avustus loisi edellytyksiä harvaan asutun alueen eri palveluiden yhteensovittamiseksi. 
Tarkoituksena oli lisäksi kehittää päivittäistavarakaupan roolia maaseudun monipalve-
lukeskuksena harvaan asutulla maaseutualueella sekä varmistaa ja luoda edellytyksiä 
maaseudun asukkaiden ja yritysten tarvitsemien peruspalveluiden pysymiselle lähellä 
alueen asukkaita. 

Kokeiluhankkeen tukijärjestelmä toimeenpantiin valtioneuvoston asetuksella päivittäis-
tavarakauppapalveluiden tukemisesta monipalvelukeskuksina harvaan asutuilla maa-
seutualueilla vuosina 2019–2021 (357/2019). Asetuksen 2 §:n mukaisesti tuen tarkoi-
tuksena on turvata ja edistää päivittäistavarakauppapalveluiden saatavuutta harvaan 
asutulla maaseutualueella ylläpitämällä ja lisäämällä palveluiden monipuolisuutta. Ase-
tuksen mukaiseen tukeen sovelletaan valtionavustuslain (688/2001) lisäksi Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta yleisiin ta-
loudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja tuottaville yrityksille myönnettävään vähämer-
kityksiseen tukeen annetussa komission asetuksessa (EU) N:o 360/2012, jäljempänä 
komission tukiasetus. Komission tukiasetuksen voimassaoloa on jatkettu 31.12 2023 
asti. Tämän jälkeen asetuksen edellytykset täyttävä mahdollinen vähämerkityksinen tuki 
voidaan panna täytäntöön vielä kuuden kuukauden ajan. 

Nykytilan arviointi 

Valtion vuoden 2021 talousarvion momentilla 30.10.63 (Maaseudun kehittäminen) on 
osoitettu 2 milj. euron määräraha kyläkaupat monipalvelukeskuksina –hankeavustusten 
maksamiseen. Määräraha on kolmevuotinen siirtomääräraha.  
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Valtaosa kielteisen tukipäätöksen saaneista kyläkaupoista sijaitsi harvaan asutun maa-
seudun ulkopuolisilla maaseutualueilla. Suurin kritiikki tämän kokeiluhankkeen aikana 
on ollut juuri tukialueen rajaus vain harvaan asutuille maaseutualueille. Tästä johtuen 
maa- ja metsätalousministeriössä on linjattu, että tukialuetta laajennetaan koskemaan 
kaikkia kaupunki-maaseutuluokituksen mukaisia maaseutualueita.  

Kyläkaupat monipalvelukeskuksina-kokeiluhankkeen mukaisena ja valtionavustuslaissa 
tarkoitettuna valtionapuviranomaisena toimi Ruokavirasto. Hankkeen hallinnointi Ruo-
kavirastossa katettiin henkilötyövuosikustannusten osalta viraston toimintamenoista ja 
tietojärjestelmäkustannusten osalta tietojärjestelmien kehittämiseen osoitetuista resurs-
seista (Hyrrä-järjestelmä). 

Ruokavirasto avasi Kyläkaupat monipalvelukeskuksina -hankkeen haun 13.9 - 
31.10.2019 väliseksi ajaksi. Määräaikaan mennessä kyläkauppatukea haki yli 200 yrit-
täjää, joista noin 40 % sai avustuksen. Myönteisiä päätöksiä tehtiin yhteensä 86 kpl. 
Kyläkauppatukeen eli päivittäistavarakauppapalvelun avustukseen varatusta miljoonan 
euron määrärahasta 50 000 euroa on varattu tuen arvioinnin laatimiseen. Loput eli 950 
000 euroa jaettiin tukikelpoisten hakijoiden kesken. Käytettävissä olevasta määrära-
hasta maksettiin 11 132 € jokaiselle tuen saajalle ja korotetun tuen myymäläautopalve-
lusta saanut hakija sai 14 805 €. Tuet kaikille myönteistä päätöstä saaneille hakijoille 
maksettiin tammikuussa 2020. Kielteisiä päätöksiä tehtiin 122 kpl. Suurin osa, miltei 110 
kpl, hylkäyksen saaneista kaupoista ei sijainnut asetuksen mukaisella harvaan asutulla 
maaseudulla.  

Kyläkaupat monipalvelukeskuksina-kokeiluhankkeesta laaditaan vaikuttavuusarviointi. 
Osana arviointia toteutettiin heinäkuussa 2020 tuen saajille kohdennettu kysely. Toinen 
osa arvioinnista suoritetaan sitten, kun hanke on loppumassa, eli kevään 2021 aikana. 
Tuen saaneille 86 kyläkauppiaalle lähetettiin heinäkuun 2020 alussa väliaika-arvion laa-
timiseksi kysely koskien kyläkauppatuen vaikutusta. Kyselyyn vastasi noin 70% avus-
tuksen saajista. Kyselyyn saatujen vastausten perusteella voidaan alustavasti arvioida, 
että avustus on lisännyt kauppiaiden palvelutarjontaa, asiakkaiden ostomahdollisuuksia 
ja samalla koko alueen elinvoimaa esimerkiksi työllistettyjen myyjien ja palveluiden tar-
jonnan säilymisen ja lisääntymisen kautta.  

Valtioneuvoston asetusta päivittäistavarakauppapalveluiden tukemisesta monipalvelu-
keskuksina harvaan asutuilla maaseutualueilla vuosina 2019–2021 on tarpeen päivittää 
siten, että sen mukaista tukijärjestelmää voidaan soveltaa myös vuosille 2021-2023 
osoitetun määrärahan puitteissa. Jotta hakuprosessi saataisiin avattua mahdollisimman 
nopeasti, on lisäksi tarpeen pidättäytyä ainoastaan asetuksen mukaisen tukijärjestel-
män jatkon soveltamisen kannalta välttämättömissä muutoksissa. 

Ehdotettu muutos 
 

Valtioneuvoston asetuksen nimike päivittäistavarakauppapalveluiden tukemisesta mo-
nipalvelukeskuksina harvaan asutuilla maaseutualueilla vuosina 2019–2021 muutettai-
siin siten, että se kattaisi maantieteellisesti laajemman SYKE:n kaikki maaseutuluokat 
käsittävän maaseudun määritelmän sekä vuosille 2021-2023 osoitetun määrärahan. 

Asetuksen tarkoitusta koskevaa 2 pykälää muutettaisiin siten, että avustuksen tarkoitus 
turvata ja edistää päivittäistavarakauppapalveluiden saatavuutta laajennettaisiin koske-
maan harvaan asutun maaseudun sijaan maaseutua. 
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Asetuksen määritelmiä koskevan 4 pykälän 1) kohtaa muutettaisiin siten, että siinä mää-
riteltäisiin harvaan asutun maaseudun sijaan maaseutu. 

Asetuksen yleisiä edellytyksiä koskevan 5 pykälän 1 momenttia muutettaisiin siten, että 
siinä viitattaisiin harvaan asutulla maaseutualueella sijaitsevan päivittäistavarakaupan 
sijaan maaseudulla sijaitsevaan päivittäistavarakauppaan. Lisäksi saman pykälän 2 mo-
menttia muutettaisiin siten, että siinä viitattu palveluvelvoitteen mukainen ajanjakso al-
kaisi x.x.2021? ja päättyisi x.x.2023. (niin että yht. 1,5 v) 

Asetuksen voimassaoloaikaa jatkettaisiin siten, että vuosille 2021-2023 osoitetun mää-
rärahan mukainen tuki voitaisiin myöntää ja maksaa sitä koskevien kolmivuotisen siirto-
määrärahan käyttöä koskevien sääntöjen puitteissa. Osoitettu määräraha on tarkoitus 
sitoa ensimmäisen vuoden aikana, mutta tuen jälkiseuranta edellyttää, että tukijärjestel-
män voimassaoloa jatketaan siten, että komission tukiasetuksen mukainen tuki voidaan 
panna täytäntöön vielä kuuden kuukauden ajan komission tukiasetuksen voimassaolon 
päättymisestä 31.12.2023. Näin ollen asetuksen voimassaoloaikaa jatkettaisiin 
30.6.2024 asti. 

Ehdotuksen vaikutukset   

 Taloudelliset vaikutukset 
 

Valtion vuoden 2021 talousarvion momentilla 30.10.63 (Maaseudun kehittäminen) on 
osoitettu määrärahaa yhteensä 2 milj. euroa kyläkaupat monipalvelukeskuksina- kokei-
luhankkeeseen. Momentin määräraha on kolmivuotinen siirtomääräraha. Kokeiluhank-
keen rahoituksen hallinnointia ehdotetaan jatkettavaksi Ruokavirastossa. Lisäksi kokei-
luhankkeeseen varatun rahoituksen puitteissa on tarkoitus toteuttaa ulkopuolinen arvi-
ointi vuoden 2023 jälkipuoliskolla. 
 
Tuen vaikuttavuutta ei vielä olla arvioitu, koska kokeiluhanke on vielä käynnissä. Kui-
tenkin kesällä 2020 toteutetussa väliarviokyselyssä tuen merkitystä kyläkauppojen liike-
toiminnalle piti hyödyllisenä 98% vastaajista. Tulevaisuutta ajatellen, tuen jatkuvuutta 
oman toiminnan jatkumisen kannalta piti hyvin tärkeänä suurin osa (yli 90%) vastaajista. 
Myönnetyn kyläkauppatuen voidaan alustavasti arvioida lisänneen kauppiaiden palve-
lutarjontaa, asiakkaiden ostomahdollisuuksia ja samalla koko alueen elinvoimaa esimer-
kiksi työllistettyjen myyjien ja palveluiden tarjonnan säilymisen ja lisääntymisen kautta. 
 

 Kilpailuvaikutukset 
 

Ehdotetulla avustuksella ei arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia kilpailuun. Tältä osin 
merkityksellistä on ensinnäkin se, että tuen enimmäismäärä tuensaajaa kohden on suh-
teellisen pieni. Tukea voidaan myöntää enintään 20 000 euroa tuensaajaa kohden. 
 
Toisekseen, vaikka päivittäistavarakaupan sijaintiedellytys laajenee kattamaan kaikki 
SYKE:n paikkatietojärjestelmän mukaiset maantieteelliset maaseutualueet, merkitsee 
tämä käytännössä arvioiden mukaan potentiaalisten tukikelpoisten tuensaajien määrän 
kasvua nykyisen harvaan asutun maaseudun mukaisen rajauksen noin sadasta päivit-
täistavarakaupasta noin kahteen sataan. Lisäksi asetuksen mukaiselle tukikelpoiselle 
päivittäistavarakauppatoiminnalle on asetettu muita edellytyksiä, kuten etäisyys toiseen 
päivittäistavarakauppaan - sekä vuosittaista liikevaihtoa koskeva edellytys, jotka osal-
taan varmentavat tuen kohdentumisen asetuksen tarkoituksen mukaisesti. 
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Yhteiskunnalliset vaikutukset  
 
Tuen avulla turvattaisiin ja tarjottaisiin kannuste päivittäistavarakauppapalveluiden tuot-
tamiselle ja saatavuudelle maaseutualueella ylläpitämällä ja lisäämällä näiden palvelui-
den monipuolisuutta. Avustuksella luotaisiin myös edellytyksiä maaseutualueiden eri 
palveluiden yhteensovittamiseksi. Tuen avulla päivittäistavarakaupan roolia olisi myös 
mahdollista kehittää maaseudun monipalvelukeskuksena maaseutualueilla sekä var-
mistaa ja luoda edellytyksiä maaseudun asukkaiden ja yritysten tarvitsemien peruspal-
veluiden pysymiselle lähellä alueen asukkaita. Avustuksella edistettäisiin näin maaseu-
dun asuttuna pysymistä. 
 
Vaikutukset viranomaistoimintaan 
 
Avustuksen toimeenpaneva viranomainen olisi Ruokavirasto, joka muun muassa käsit-
telisi hakemukset ja myöntäisi avustuksen.  
 

Asian valmistelu 

Ehdotus on valmisteltu virkatyönä maa- ja metsätalousministeriössä yhteistyössä Ruo-
kaviraston kanssa.  
 
Asetusehdotuksesta on pyydetty lausuntoa seuraavilta tahoilta: oikeuskanslerinvirasto, 
valtiovarainministeriö, oikeusministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, sosiaali- ja terveys-
ministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, Ruokavirasto, liikenne- ja viestintävirasto Tra-
ficom, Kilpailu- ja kuluttajavirasto, Finanssivalvonta, ELY-keskukset, Pellervon talous-
tutkimus PTT ry, Päivittäistavarakauppa PTY ry, Kaupan liitto ry, Suomen yrittäjät ry, 
Kuluttajaliitto, Harvaan asutun maaseudun verkosto (HAMA), Maa- ja metsätaloustuot-
tajain Keskusliitto (MTK) ry, Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund (SLC) 
r.f., Neste, NEOT, SEO, Teboil, Suomen Posti Oy, Suomen Apteekkariliitto, Finanssiala 
ry. 
 
Lausunto saatiin seuraavilta tahoilta: 
 
Yleisellä tasolla  

 
Voimaantulo 

 Asetus ehdotetaan tulemaan voimaan  päivänä kuuta 2021. 

Asetukseen ehdotetaan otettavaksi siirtymäsäännös, jonka mukaan asetuksen voimaan 
tullessa vireillä olevaan hakemukseen ja ennen asetuksen voimaantuloa myönnettyyn 
tukeen sovelletaan asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. 

 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

Nimike. Valtioneuvoston asetus päivittäistavarakauppapalveluiden tukemisesta moni-
palvelukeskuksina harvaan asutuilla maaseutualueilla vuosina 2019–2021. Nimikettä 
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muutettaisiin siten, että nimike kattaisi myös uuden, vuosille 2021-2023 osoitetun rahoi-
tuksen. 

2 §. Avustuksen tarkoitus. Pykälää ehdotetaan muutettavaksi siten, että avustuksen tar-
koitus turvata ja edistää päivittäistavarakauppapalveluiden saatavuutta laajennettaisiin 
koskemaan harvaan asutun maaseudun sijaan maaseutua. 

4 §. Määritelmät. Pykälän 1) kohtaa muutettaisiin siten, että siinä määriteltäisiin harvaan 
asutun maaseudun sijaan maaseutu. Määritelmän mukaan maaseutualueella tarkoitet-
taisiin Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämän paikkatietopohjaiseen Kaupunki-maa-
seutu-luokituksen (linkki) mukaista harvaan asutuksi maaseuduksi, ydinmaaseuduksi, 
kaupungin läheiseksi maaseuduksi tai maaseudun paikalliskeskukseksi luokiteltua 
maantieteellistä aluetta.  

Luokituksen mukaan maaseudun paikalliskeskukset ovat kaupunkien vaikutusalueen ul-
kopuolelle jääviä pienempiä keskuksia. Ne koostuvat pienemmistä kaupunkimaisista 
taajamista, joilla on selkeä keskusta sekä isoimmista maaseutumaisemmista kirkonky-
läkeskuksista. Paikalliskeskuksille on ominaista rakenteeltaan tiivis keskusta sekä rooli 
ympäröivän alueen keskuksena. Ne rajataan väestömäärä, asukastiheys, työpaikka-
määrä ja aluetehokkuuskriteerien perusteella, joilla kuvataan taajaman keskusalueen 
laajuutta sekä kokoa ja tiiveyttä niin asumisen kuin työpaikkojen alueena. 

Kolme neljästä kriteeristä pitää täyttyä, jotta taajama luokitellaan maaseudun paikallis-
keskukseksi. Näiden joukossa on kuitenkin sellaisia, jotka ovat suurempien kaupunki-
seutujen lähitaajamia. Näitä ei siis erotella erikseen paikalliskeskuksiksi, joten lisäkritee-
riksi siis muodostuu taajaman fyysis-toiminnallinen etäisyys kaupunkialueista. 

Kaupungin läheinen maaseutu on luokituksen mukaan maaseutumaista aluetta, joka on 
toiminnallisesti ja fyysisesti lähellä kaupunkialueita. Se rajataan suhteessa jo rajattuihin 
kaupunkialueisiin.  Luokka kuvaa kaupunkien laajempaa toiminnallista työssäkäyntialu-
etta.  Aluerajaus perustuu potentiaaliseen saavutettavuuteen ja ydinkaupunkialueille 
suuntautuvaan työssäkäyntiin. Kaupungin läheinen maaseutu pitää sisällään erityyppi-
siä maaseutualueita: taajamia, ydinmaaseudun kaltaisia maaseutualueita sekä harvaan 
asuttuja alueita. Kaupungin läheinen maaseutu on laajin niiden kaupunkialueiden ym-
pärillä, joissa väestöä on paljon tai kaupungin työssäkäyntialue on laaja. 

Ydinmaaseutu on luokituksen mukaan joko vahvaa alkutuotannon aluetta tai toiminnoil-
taan monipuolista suhteellisen tiiviisti asuttua maaseutua. Ydinmaaseutu on suhteelli-
sen etäällä suurista keskuksista, sillä se rajautuu kaupungin läheisen maaseudun ulko-
puolelle. Pienien kaupunkien ympärillä se voi kuitenkin ulottua lähelle kaupunkialuetta. 
Aluetta luonnehtivat keskikokoiset keskukset, kirkonkylät ja suhteellisen tiheä pienten 
taajamien verkosto. Alueen maankäyttö on intensiivistä, joten erityisesti maatalousval-
taiset alueet nousevat ydinmaaseuduksi. Myös suhteellisesti pienemmän intensiteetin 
harvemmin asutut alueet voivat nousta ydinmaaseuduksi, mikäli alueella asuvien työl-
listen toimialajakauma on paikallistasolla monipuolinen. 

Harvaan asuttu maaseutu on luokituksen mukaan paikalliselta elinkeinorakenteeltaan 
yksipuolista ja väestömäärältään harvaan asuttua aluetta, jonka yleisin maankäyttö-
luokka on metsä tai suo. Lähtökohtaisesti alueet sijaitsevat kaukana isoista keskuksista. 
Alueen asutusrakenne on hajanaista, taajamia on harvassa ja niiden välillä saattaa olla 
laajoja asumattomia alueita. Harvaan asutuksi maaseuduksi luokitellaan ne maaseutu-
alueet, jotka eivät täytä kaupungin läheisen maaseudun tai ydinmaaseudun kriteereitä. 

https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Elinymparisto_ja_kaavoitus/Yhdyskuntarakenne/Tietoa_yhdyskuntarakenteesta/Kaupunkimaaseutu_luokitus/Alueluokkien_kuvaukset
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5 §. Avustuksen yleiset edellytykset. Pykälän 1 momenttia muutettaisiin siten, että siinä 
viitattaisiin harvaan asutulla maaseutualueella sijaitsevan päivittäistavarakaupan sijaan 
maaseudulla sijaitsevaan päivittäistavarakauppaan. Lisäksi saman pykälän 2 moment-
tia muutettaisiin siten, että siinä viitattu palveluvelvoitteen mukainen ajanjakso alkaisi 
x.x.2021? ja päättyisi x.x.2023. (niin että yht. 1,5 v) 

26 §. Voimaantulo. Asetuksen voimaantuloa ehdotetaan jatkettavaksi siten, että se päät-
tyisi 30.6.2024 ja kattaisi näin vuosille 2021-2023 osoitetun tuen kolmivuotisen siirto-
määrärahan myöntämisen ja maksatuksen sekä jälkiseurannan. 

Voimaantuloa jatkettaisiin siten, että asetus olisi voimassa 30.6.2024, jotta tuki voitaisiin 
myöntää ja maksattaa kolmivuotista siirtomäärärahan käyttöä koskevien sääntöjen puit-
teissa ja suorittaa tuen toimeenpanolta muut tarpeelliset toimenpiteet kuten jälkiseu-
ranta. Tukijärjestelmään sovellettava komission tukiasetuksen (EU) N:o 360/2012 voi-
massaoloa on jatkettu 31.12 2023 asti. Tämän jälkeen asetuksen edellytykset täyttävä 
mahdollinen vähämerkityksinen tuki voidaan panna täytäntöön vielä kuuden kuukauden 
ajan. 
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Statsrådets förordning 

 

om ändring av statsrådets förordning om stöd för dagligvarubutikstjänster i form av 

mångservicecenter i glest bebyggda landsbygdsområden åren 2019–2021 

 

 

 

I enlighet med statsrådets beslut  

ändras i statsrådets förordning om stöd för dagligvarubutikstjänster i form av mångservicecenter i glest 

bebyggda landsbygdsområden åren 2019–2021 (357/2019) förordningens rubrik, 2 och 4 §, 5 § 1 och 2 mom. 

och 12 § som följer: 

 

 

Statsrådets förordning 

 

om stöd för dagligvarubutikstjänster i form av mångservicecenter i landsbygdsområden åren 2021–

2023 

 

 

 

2 § 

 

Understödets syfte 

 

Syftet med understödet är att trygga och främja tillgången på dagligvarubutikstjänster i landsbygdsområden 

genom att upprätthålla och öka tjänsternas mångsidighet. 

 

 

4 § 

 

Definitioner 

 

 

I denna förordning avses med 

 

1) landsbygdsområde ett geografiskt område som klassificerats som glesbygd, kärnlandsbygd, stadsnära 

landsbygd eller lokalt centra på landsbygden enligt den klassificering av stads- och landsbygdsområden 

baserad på geografisk information som Finlands miljöcentral svarar för, 

 

2) dagligvarubutik en butik som i huvudsak fungerar enligt självbetjäningsprincipen och som säljer ett 

fullsortiment av dagligvaror. 

 

 

 

5 § 

 

Allmänna förutsättningar för understöd 

 

 

Understöd kan beviljas sådana dagligvarubutiker som finns i landsbygdsområden och 
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1) som är verksamma året om, 

 

2) vars försäljning av dagligvaror är mindre än två miljoner euro per år, 

 

3) vars avstånd till närmaste andra dagligvarubutik är minst 7,5 kilometer eller som är svårtillgängliga, och 

 

4) till vars utbud av dagligvaror det hör minst 500 produkter. 

 

En förutsättning för att understöd ska beviljas är att sökanden förbinder sig att sköta den serviceskyldighet 

som avses i 6 § för en tidsperiod som inleds den 1 xxxxxxxx 2021 och löper ut den xx xxxxxxx 2023. 

Verksamheten i den understödda dagligvarubutiken ska idkas av understödstagaren själv. 

 

Understöd beviljas inte för butiker som finns i samband med servicestationer. 

 

Understöd beviljas inte för företag i svårigheter enligt artikel 1.2 h i kommissionens stödförordning. 26 § 

 

 

12 § 

 

Ikraftträdande 

 

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2019 och gäller till och med den 30 juni 2024. 

 

 

 

 

———— 

 

Denna förordning träder i kraft den         20  . 

 

På ansökningar som är anhängiga vid ikraftträdandet av denna förordning och på stöd som beviljats före 

ikraftträdandet tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.   

 

Helsingfors den xx xxxxx 20xx   
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