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VALTIONEUVOSTON ASETUS MAASEUDUN YRITYSTEN VÄLIAIKAISESTA TUESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN 5 JA 12 §:N
MUUTTAMISESTA
Maaseudun yritysten väliaikaisesta tuesta annettu valtioneuvoston asetus (367/2020) tuli voimaan 18.5.2020. Asetuksen voimassaoloaikaa jatkettiin asetuksella 1100/2020 ja asetuksen
voimassaolo on nyt päättymässä 30.6.2021. Mainitun asetuksen 1 §:n mukaan asetusta sovelletaan valtion talousarvion mukaiseen maaseudun yritysten toiminnan väliaikaiseksi tukemiseksi myönnettäviin avustuksiin. Asetuksessa tarkoitettuja avustuksia voitiin alun perin
myöntää enintään 25 miljoonaa euroa, mikä muutettiin asetuksella 592/2020 12 miljoonaksi
euroksi.
Eduskunta on hyväksynyt maaseudun yritysten väliaikaisen tuen voimaantulon jälkeen seuraavan lausuman antaessaan vastauksensa hallituksen esitykseen laiksi yritysten määräaikaisesta
kustannustuesta (HE 91/2020): Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee kustannustukea
täydentävän tuen yleisen kustannustuen kanssa yhtäläisellä kriteeristöllä maatalouden alkutuotannolle, kalataloudelle ja maatilakytkentäiselle yritystoiminnalle sekä maataloustuotteiden
jalostusta harjoittaville 1—9 henkilön mikroyrityksille, siten ettei se viivästytä kustannustuen
toimeenpanoa ja näille aloille jo kohdennetut tuet huomioidaan. Eduskunnan lausuman johdosta yleisen kustannustuen ulkopuolella oleviin maatalouden alkutuotannon, kalatalouden tukivälineisiin ja maaseudun yritysten väliaikaiseen tukeen on tehty yleisen kustannustuen I vaiheen kaltaisia mukautuksia. Tarkoitus on ollut, että tukijärjestelmät olisivat mahdollisimman
yhteneväiset ja tuensaajien asema keskenään yhdenvertainen. Maaseudun yritysten väliaikaisella tuella turvattaisiin erityisesti niiden maatilayritysten tilannetta, jotka harjoittavat maatalouden yhteydessä muuta yritystoimintaa saman Y-tunnuksen alla.
Huhtikuun 12 päivänä 2021 voimaan tullut laki yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta (280/2021) jatkoi yleisen kustannustuen voimassaoloa 31.12.2021
asti. Yleinen kustannustuki ei edelleenkään kata kaikkia maaseudun yrityksiä, minkä vuoksi
maaseudun yritysten väliaikaisen tuen voimassaoloa on tarpeen vastaavasti jatkaa. Kustannustuen tapaan maaseudun yritysten väliaikaisen tuen jatkaminen tarvittaessa myös muuna kuin
de minimis –tukena on mahdollista Euroopan komission jatkettua 28.1.2021 antamallaan tiedonannolla (C(2021) 564 lopullinen) tilapäisten covid-19 -epidemian takia joustavoitettujen
valtiontukisääntöjen voimassaoloa 31.12.2021 saakka. Euroopan komissio hyväksyi vastaavat
Suomen tasavallan ilmoittamien tukiohjelmien pidennykset päätöksellään 10.3.2021
(SA.61959).
Nyt ehdotettavalla asetuksessa huomioitaisiin myös covid-19 -epidemian jatkuminen vuonna
2021 muuttamalla asetuksen 5 §:n 1 momentin sanamuoto sisältämään vuoden 2020 lisäksi
myös yrityksen vuoden 2020 jälkeen heikentynyt taloudellinen tilanne.
Maaseudun yritysten väliaikaisen tuen kohderyhmät säilyisivät samoina täydentäen yleistä
kustannustukea, jotta yritysten väliinputoamistilanteita ei syntyisi pyrittäessä helpottamaan covid-19 -epidemian yrityksille aiheuttamaa vaikeaa taloudellista tilannetta.

Maaseudun yritysten väliaikaiseen tukeen valtion vuoden 2020 toisessa ja viidennessä lisätalousarviossa osoitetusta momentin 30.10.44 (maatalouden ja maaseudun yritystoiminnan toimintaedellytysten turvaaminen) mukaisesta yhteensä 60 miljoonan euron määrärahasta
12 miljoonaa euroa on kohdistettu maaseudun yritysten väliaikaiseen tukeen. Tästä 12 miljoonan euron määrärahasta on käytetty noin 5 milj. euroa (30.5.2021: 5 043 370 euroa eli n.
40 %). Käyttämättä olevalla noin 7 milj. euron määrärahalla pystytään kattamaan asetuksen
jatkamisesta aiheutuva avustustarve.
Tämän johdosta ehdotetaan annettavaksi valtioneuvoston asetus maaseudun yritysten väliaikaisesta tukemisesta annetun asetuksen 5 ja 12 §:n muuttamisesta.
Ahvenanmaan maakunta
Tätä tukea myönnetään myös Ahvenanmaan maakunnan alueella toimiville maaseudun yrityksille.
Yksityiskohtaiset perustelut
5 § Avustuksen myöntämisen edellytykset. Avustusta voidaan voimassa olevan pykälän mukaan myöntää maaseudun yritykselle, jonka taloudellinen tilanne on merkittävästi heikentynyt
covid-19 -epidemian takia vuoden 2020 aikana, mutta jolla on kannattavan toiminnan edellytykset. Koska covid-19-epidemia jatkuu vielä vuonna 2021, momenttia muutettaisiin kattamaan vuodesta 2020 alkaen tapahtunut taloudellisen tilanteen heikentyminen.
12 § Voimaantulo. Voimaantulopykälää muutettaisiin niin, että asetus olisi voimassa 31 päivään joulukuuta 2021. Asetuksen voimassaoloaika kytkettäisiin komission antamien väliaikaisten valtiontukipuitteiden voimassaoloajan jatkumiseen. Asetusta sovellettaisiin sen voimassaoloaikana myönnettäviin avustuksiin.
Voimaantulo. Asetuksen on tarkoitus tulla voimaan 23.6.2021 ja se olisi voimassa 31.12.2021
asti osana muutettavaa alkuperäistä asetusta. Ennen tämän asetuksen voimaantuloa vireille
tulleisiin hakemuksiin sovellettaisiin tämän asetuksen voimaan tullessa voimassaolleita säännöksiä.
Ehdotuksen vaikutukset
Valtion toisessa lisätalousarviossa vuodelle 2020 on maaseudun yritysten valtionavustukselle
osoitettu momentille 30.10.44 (Maatalouden ja maaseudun yritystoiminnan toimintaedellytysten turvaaminen) siirtomäärärahana 30 miljoonaa. Vuoden 2020 viidennessä lisätalousarviossa osoitettiin 30 milj. euroa lisämäärärahaa momentille 30.10.44. Momentin määrärahasta
12 miljoonaa euroa on varattu maaseudun yritysten väliaikaiseen tukemiseen. Vielä käyttämättömällä osuudella katettaisiin maaseudun yritysten väliaikaisen tuen jatkamisesta aiheutuvat tarpeet.
Tuki on tarkoitettu covid-19 –epidemiasta suoraan kärsineille asetuksen kohderyhmänä oleville yrityksille. Muutoksella ei olisi vaikutusta tuensaajien kohdejoukkoon ja tukimääriin.
Asetusmuutoksella ei olisi merkittäviä vaikutuksia viranomaisten toimintaan. ELY-keskukset
ovat jo aiemmin käsitelleet tukihakemuksia. Voimassaolon jatkaminen jatkaa vastaavasti
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myös hakemusten käsittelyä edelleen ELY-keskuksissa. Asetuksen voimassaolon jatkaminen
mahdollistaa uusien hakemusten käsittelyn lisäksi myös vielä käsiteltävänä olevien hakemusten käsittelemisen vielä kesäkuun jälkeen.
Asian valmistelu
Asia on valmisteltu maa- ja metsätalousministeriössä. Ehdotuksesta pyydettiin lausunnot työja elinkeinoministeriöltä, valtiovarainministeriöltä, Ruokavirastolta, elinkeino-, liikenne ja
ympäristökeskuksilta (ELY-keskukset), Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitolta (MTK)
ja Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund r.f.:ltä (SLC). Lausunto saatiin Ruokavirastolta, joka piti ehdotettua jatkoa perusteltuna, koska covid-19 -epidemian ja sen aiheuttamien taloudellisten vaikeuksien jatkumista on vaikea ennustaa. Lisäksi jatkoaika antaa ELYkeskuksille mahdollisuuden hoitaa vireillä olevien ja vireille tulevien hakemusten käsittely
ilman erityisjärjestelyjä.
Asetusmuutos esiteltiin yritystukineuvottelukunnalle kokouksessa 8.6.2021.
Siltä osin kuin tukea myönnetään muulla kuin de minimis –perusteella, tilapäisten valtiontukipuitteiden mukaisen tuen myöntämisen edellytyksenä on komission antama hyväksyntä
Suomen valtiontukiohjelmalle. Komissio on 10.3.2021 päivätyllä päätöksellä (State Aid
SA.61959 (2021/N) – Finland) hyväksynyt Suomen koronatukiohjelmien jatkon 31.12.2021
asti.
Voimaantulo
Ehdotetaan, että asetusmuutos tulee voimaan 23.6.2021 ja se on voimassa osana alkuperäistä
asetusta 31.12.2021 asti.
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