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Eräät luonnonvaratalouden valtionavut 2022 (mom. 30.40.53)
Maa- ja metsätalousministeriö myöntää hakemuksesta avustuksia luonnonvara-alan yleishyödyllisille
yhteisöille. Myönnettävät avustukset kohdennetaan luonnonvaratalouden kasvua ja kilpailukykyä
edistävään kehittämistoimintaan ja viestintään.
Avustukset myönnetään pääsääntöisesti muuhun kuin taloudelliseen toimintaan. Jos hakemus tai
sen osa kohdistuu taloudelliseen toimintaan, tulee se suunnitella EU:n valtiontukisääntöjen (de
minimis) mukaisten ehtojen mukaisesti.
De minimis -valtiontukisääntöjä on kuvattu oppaassa osoitteessa
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/75006.
Hankkeet voivat olla yksi- tai useampivuotisia. Maa- ja metsätalousministeriö ei kuitenkaan sitoudu
jatkorahoitukseen, vaan tuesta päätetään vuosittain valtion talousarviossa tarkoitukseen varattujen
määrärahojen puitteissa.
Vuoden 2022 avustuksilla rahoitettavien hankkeiden teemat (momentti 30.40.53)
1. Tiedonvälitys- ja tiedonsiirtohankkeet
- Metsäalan arvostuksen vahvistaminen on tärkeää, jotta metsäalan tarjoamat
ratkaisut saadaan hyödyttämään mahdollisimman laajasti suomalaista yhteiskuntaa.
Tukea myönnetään metsäalan toimijoiden yhteistyönä toteutettavaan biotaloutta
edistävään tiedonvälitys- ja tiedonsiirtotoimintaan. Tukea voidaan myöntää myös
yleisavustuksena.
2. Pohjoisten puulajien tietopankki- ja testaustoiminta
- Ilmastomuutokseen sopeutumisessa tarvitaan tietoa eri puulajien soveltuvuudesta
Suomen muuttuviin olosuhteisiin. Tukea on tarkoitus myöntää tätä tarkoitusta
palvelevaan pitkäjänteiseen Suomessa potentiaalisesti kasvatuskelpoisten puulajien
testaustoimintaan ja siihen liittyvään yhteistyöhön. Tukea voidaan myöntää myös
yleisavustuksena.
3. Pienimuotoisen uusiutuvan energian käytön edistäminen
- Uusiutuvan energian käytön edistäminen on tärkeä tavoite Suomen pyrkiessä
vähentämään ilmastomuutosta aiheuttavien fossiilisten CO2 päästöjen määrää. Tukea
myönnetään tätä tavoitetta tukevaan pienimuotoisen puupohjaisen uusiutuvan
energian käytön edistämiseen. Tuettavien hankkeiden tulee olla koordinoituja
laajempaan Suomen energiapolitiikkaa tukevaan uusiutuvien energiamuotojen
edistämistoimintaan.
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4. Luonnonvaratalouden kasvua ja kilpailukykyä edistävä koulutuksen kehittäminen
- Metsätalouden toimenpiteiden on oltava taloudellisesti kannattavia ja samalla
kyettävä käytännön tasolla hyödyntämään mahdollisuudet metsien luontolaadun
parantamiseen. Tämä asettaa uusia vaatimuksia käytännön operaatioista vastaavan
metsätalouden toimijakunnan osaamiselle ja uusien hakkuumenetelmien
hyödyntämiselle. Metsätalouden koulutuksen laadun tulee olla korkeaa, vastata
työelämän haasteisiin ja tukea vaikuttavalla tavalla tavoitteena olevien uusien
luontolaatua parantavien hakkuutapojen jalkautumista käytännön toimintaan. Tukea
myönnetään metsätalouden koulutuksen laadun seurantaan ja koulutuksen
työelämävastaavuutta ja vaikuttavuutta kehittäviin hankkeisiin. Koulutuksen
kehittämishankkeiden tulee olla verkottuneita ja hyödyntää mahdollisimman laajasti
metsäalan koulutuksen parasta kehittämisosaamista.
5. Luonnonvaratalouden kasvua ja kilpailukykyä edistävät kehittämishankkeet.
- Luonnonvaratalouden kasvua ja kilpailukykyä edistetään vaikuttavasti
hanketoiminnalla, joka kytkeytyy Kansallinen metsästrategia 2025:ssa määriteltyihin
kehittämistavoitteisiin. Tukea on mahdollista myöntää edellä kohdissa 1-4 esitettyjen
teemojen lisäksi myös muiden metsästrategian tavoitteita tukevien hankkeiden
toteuttamiseen käytettävissä olevan budjettirahoituksen puitteissa.

Hakemusten arviointi
Tuen myöntäminen perustuu kokonaisharkintaan. Harkinnassa huomioidaan:
-

tuettavaksi esitetyn toiminnan vastaavuus hakuilmoituksen tavoitteiden kanssa
hankesuunnitelman laatu ja tuensaajan osaaminen
yhteistyö hankkeen tavoitteen kannalta tarkoituksenmukaisten toimijoiden kanssa
Kansallinen metsästrategia 2025:n tavoitteiden tukeminen.

Lisäksi hankkeiden tulee täyttää valtionavustuksen myöntämisen yleiset edellytykset
(valtionavustuslaki 7 §).
 käyttötarkoituksen yhteiskunnallinen hyväksyttävyys
 valtionavustuksen perusteltavuus avustukselle asetettujen tavoitteiden kannalta
 tarpeellisuus hankkeen tai toiminnan laatuun, laajuuteen tai muihin tukiin nähden
 sekä avustuksen kilpailuneutraalisuus.
Yleisavustuksissa edellytetään omarahoitusta. Erityisavustuksissa omarahoitusosuus katsotaan
eduksi.

Hakemisen aikataulu ja lomake
Valtionavustuksien hakulomakkeelle laaditut hakemukset pyydetään toimittamaan viimeistään
31.12.2021 klo 16.15 ensisijaisesti sähköisesti maa- ja metsätalousministeriön kirjaamoon,
kirjaamo@mmm.fi. Postiosoite: Maa- ja metsätalousministeriö, PL 30, 00023 VALTIONEUVOSTO.
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Hakemukseen tulee merkitä ”Eräät luonnonvaratalouden valtionavut 2022”.
Maa- ja metsätalousministeriö pidättää oikeuden olla rahoittamatta yhtään hanketta. Hankkeita
voidaan rahoittaa myös haettua pienemmällä summalla.
Valtionavustuksien hakulomake täyttöohjeineen ja valtionavustuksen käytön ehdot löytyvät alla
olevista linkeistä:
https://mmm.fi/tutkimus-ja-kehittaminen/valtionavustukset
Hakulomakkeen lisäksi hakemukseen on liitettävä seuraavat liitteet:
- avustettavaa hanketta tai toimintaa koskeva suunnitelma
- jatkohakemusten osalta lisäksi selvitys hankkeen etenemisestä suhteessa hankesuunnitelmaan.

Raportointia koskevia ohjeita
Myönteisen avustuspäätöksen saaneiden tulee toimittaa avustuksen käytöstä ja saavutetuista
tuloksista jälkikäteen selvitys avustuspäätöksen ohjeiden mukaisesti. Olennainen raportoinnissa
noudatettava periaate on se, että hankkeille myönnettyjen avustusten käytön seuranta tulee olla
kirjanpidossa eriytettyä. Varojen käytön raportointi ja tiliselvitykset tulee tehdä hankekohtaisesti
eriytetystä kirjanpidosta johtaen. Avustuksiin sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001), ottaen
huomioon rahoituspäätöksen ja sen liitteessä mainitut säännökset ja ohjeet (mm. valtionavustuksen
käytön valvonta, maksatuksen keskeytys, valtionavustuksen palauttaminen ja takaisinperintä).
Valtionaputoiminnan hyväksyttäviin kustannuksiin eivät kuulu edustusmenot, edunvalvonnasta
aiheutuvat kustannukset, julkisten tukien palautettaviksi määrätyt erät eivätkä sellaiset
laskennalliset erät, jotka eivät perustu jo toteutuneisiin kustannuksiin.
Valtionavustuksella tehtävissä hankinnoissa (jos hankinnan arvosta yli 50 % katetaan
valtionavustuksella) tulee noudattaa lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista
(1397/2016).
Lisätietoja: Matti Heikurainen, ylimetsänhoitaja
MMM, Luonnonvaraosasto, matti.heikurainen@gov.fi

