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Eräät luonnonvaratalouden valtionavut 2021 (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.   

Vuoden 2020 määrärahoja koskevat hakemukset tulee toimittaa Maa- ja metsätalousministeriöön 

31.12.2020 kello 16.15 mennessä.  

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.  

Taloudellisen toiminnan käsitettä on kuvattu EU:n komission tiedonannossa; Komission tiedonanto 

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta valtiontuen 

käsitteestä (2016/C 262/01, erityisesti kohdat 12 - 15). Sen mukaan avustettava toiminta ei saa 

tuottaa palveluita tai tavaroita markkinoilla. Toiminta muuttuu markkinoilla tapahtuvaksi, jos muut 

toimijat olisivat halukkaita ja kykeneviä tuottamaan kyseisiä palveluita. 

De minimis -valtiontukisääntöjä on kuvattu valtioneuvoston oppaassa.  

Tuen myöntäminen perustuu kokonaisharkintaan tuensaajan soveltuvuudesta ja osaamisesta 

toiminnan toteuttamiseen ja hakuilmoituksen tavoitteisiin vastaamiseen. Kehittämishankkeiden 

osalta etusijalla ovat hankkeet, jotka selkeästi edistävät Kansallinen metsästrategia 2025:n 

tavoitteiden toteuttamista ja ovat koordinoitu tai suunniteltu toteutettaviksi yhteistyössä toimialan 

edistämisorganisaatioiden kanssa.   

Vuoden 2021 avustuksilla rahoitettavien hankkeiden teemat: 

- metsäalan toimijoiden yhteistyönä toteutettavat biotaloutta edistävät tiedonvälitys- ja 

tiedonsiirtohankkeet 

- pohjoisten puulajien tietopankki- ja testaustoiminta  

- julkista edistämistoimintaa täydentävä pienimuotoisen uusiutuvan energiankäytön yleinen 

edistäminen 

- luonnonvaratalouden kasvua ja kilpailukykyä edistävän koulutuksen kehittäminen 

- luonnonvaratalouden kasvua ja kilpailukykyä edistävät kehittämishankkeet.  

Hankkeiden rahoituskelpoisuuden arvioinnissa otetaan edellisten lisäksi huomioon 

valtionavustuksen myöntämisen yleiset ehdot (valtionavustuslaki 7 §).   

 käyttötarkoituksen yhteiskunnallinen hyväksyttävyys 
 valtionavustuksen perusteltavuus avustukselle asetettujen tavoitteiden kannalta 
 tarpeellisuus hankkeen tai toiminnan laatuun, laajuuteen tai muihin tukiin nähden 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/75006
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 sekä avustuksen kilpailuneutraalisuus. 
 

Hankkeet voivat olla yksi- tai useampivuotisia. Maa- ja metsätalousministeriö ei kuitenkaan sitoudu 

jatkorahoitukseen, vaan tuesta päätetään vuosittain valtion talousarviossa tarkoitukseen varattujen 

määrärahojen puitteissa. 

Yleisavustuksissa edellytetään omarahoitusta. Erityisavustuksissa omarahoitusosuus katsotaan 

eduksi. 

Hakemisen aikataulu ja lomake 
Valtionavustuksien hakulomakkeelle laaditut hakemukset pyydetään toimittamaan viimeistään 

31.12.2020 klo 16.15 ensisijaisesti sähköisesti maa- ja metsätalousministeriön kirjaamoon, 

kirjaamo@mmm.fi. Postiosoite: Maa- ja metsätalousministeriö, PL 30, 00023 VALTIONEUVOSTO. 

Hakemukseen tulee merkitä ”Eräät luonnonvaratalouden valtionavut 2021”. 

Maa- ja metsätalousministeriö pidättää oikeuden olla rahoittamatta yhtään hanketta. Hankkeita 

voidaan rahoittaa myös haettua pienemmällä summalla. 

Valtionavustuksien hakulomake täyttöohjeineen ja valtionavustuksen käytön ehdot löytyvät maa- ja 

metsätalousministeriön internet-sivuilta.  

Hakulomakkeen lisäksi hakemukseen on liitettävä seuraavat liitteet: 

- avustettavaa hanketta tai toimintaa koskeva suunnitelma  

- jatkohakemusten osalta 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 (mm. valtionavustuksen käytön 

valvontaa, maksatuksen keskeytystä, valtionavustuksen palauttamista ja takaisinperintää koskevat) 

ohjeet. 

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).  

https://mmm.fi/tutkimus-ja-kehittaminen/valtionavustukset
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