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EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI BIOMASSOJEN RAVINTEIDEN KIERRÄTYSTÄ EDIS-
TÄVÄÄN TUTKIMUS-, KEHITTÄMIS- JA INNOVAATIOTOIMINTAAN SEKÄ INVESTOINTEIHIN VUOSINA 
2016-2018 MYÖNNETTÄVÄSTÄ VALTIONAVUSTUKSESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUK-
SEN MUUTTAMISESTA  

 

YLEISPERUSTELUT 

Nykytila 

Pääministeri Antti Rinteen, sittemmin pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaan on kirjattu 
ilmasto- ja ympäristöystävällistä ruokajärjestelmää koskevan tavoitteen osalta keinoina muun 
muassa ravinteiden kierrätystä edistävien investointien tukeminen sekä vesiensuojelun tehosta-
misohjelmaa ja ravinteiden kierrätyksen kärkihankkeen jatkaminen. Tämän johdosta pääministeri 
Sipilän hallituskaudella kärkihankkeena käynnistetyn ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelman 
jatkamiselle on osoitettu yhteensä 5,1 miljoonaa euroa valtion talousarvion momentilta 30.40.22 
Luonnonvara- ja biotalouden edistäminen kolmivuotisena siirtomäärärahana vuosille 2020-2022. 

Maa- ja metsätalousministeriö käynnisti kesäkuussa 2016 valtakunnallisen ravinteiden kierrätyk-
sen edistämistä koskevan kokeiluohjelman. Kokeiluohjelmalla vastattiin osaltaan pääministeri Si-
pilän hallitusohjelman tavoitteeseen, jonka mukaan ravinteiden talteenottoa lisätään erityisesti 
Itämeren ja muiden vesistöjen kannalta herkillä alueilla siten, että vähintään 50 % lannasta ja 
yhdyskuntajätevesilietteestä saadaan kehittyneen prosessoinnin piiriin vuoteen 2025 mennessä.  
Kokeiluohjelman tarkoituksena oli edistää vesiensuojelua ja kiertotaloutta vauhdittamalla bio-
massojen ravinteiden tehokasta käsittelyä ja logistiikkaa, kierrätyslannoitevalmisteiden tuoteke-
hitystä sekä korkean jalostusasteen tuotteiden syntyä. Kolmivuotinen kokeiluohjelma oli suun-
nattu ennen kaikkea pienille ja keskisuurille yrityksille.  

Kokeiluohjelman tukijärjestelmä toimeenpantiin valtioneuvoston asetuksella biomassojen ravin-
teiden kierrätystä edistävään tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan sekä investointeihin 
vuosina 2016-2018 myönnettävästä valtionavustuksesta (382/2016). Asetuksen 2 §:n mukaisesti 
tuen tavoitteena on edistää biomassojen prosessointia, kierrätyslannoitevalmisteiden tuotantoa 
ja tuotekehitystä, ravinteiden kierrätyksen logistiikkaa ja palveluratkaisuja sekä korkean jalostus-
asteen tuotteiden kehittämistä biomassoista, mukaan lukien uusiutuvan energian tuotantoon liit-
tyvät toimenpiteet osana tuettavaa hanketta. Asetuksen mukaiseen tukeen sovelletaan valtion-
avustuslain (688/2001) lisäksi komission asetusta (EU) N:o 651/2014 tiettyjen tukimuotojen to-
teamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi perussopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti ((ylei-
nen ryhmäpoikkeusasetus) ja komission asetusta (EU) N:o 1407/2013 Euroopan unionin toimin-
nasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen (de mi-
nimis). Ryhmäpoikkeusasetus oli alun perin säädetty olemaan voimassa vuoden 2020 loppuun 
asti, mutta johtuen Euroopan unionin yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksen viivästymisestä 
komissio on esittänyt asetuksen voimassaolon jatkamista vuoden 2022 loppuun. Samoin de mi-
nimis-asetuksen voimassaoloa ehdotetaan jatkettavaksi vuoden 2022 loppuun.1   

Nykytilan arviointi 

Valtion talousarvion momentilta 30.40.22.4 Luonnonvara- ja biotalouden edistäminen osoitettiin 
kolmen vuoden siirtomäärärahana vuosille 2016-2018 yhteensä noin 12,4 miljoonan euron mää-
räraha kokeiluohjelman toteuttamiseksi. Kokeiluohjelman valtakunnallisen rahoituksen hallin-

                                                      
1 https://ec.europa.eu/competition/consultations/2019_gber_deminimis/gber_deminimis_fi.pdf  

https://ec.europa.eu/competition/consultations/2019_gber_deminimis/gber_deminimis_fi.pdf
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nointi keskitettiin Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY). Ohjel-
man hallinnointi ELY-keskuksessa rahoitettiin kokeiluohjelman toteuttamiseen varatun määrära-
han puitteissa. 

Valtakunnallinen ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma toi vuosina 2016-2018 uusia mahdolli-
suuksia pienille ja keskisuurille yrityksille. Ohjelman avulla on käynnistynyt lähes 40 biomassojen 
käsittelyn, kierrätyslannoitteiden tuotannon tai vesienpuhdistuksen pilottia eri puolille Suomea. 
Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma on vauhdittanut kehitystä, jossa aiemmin jätteenä pide-
tystä materiaalista tulee hyödyllinen raaka-aine. Ohjelmasta suunnattiin yhteensä 8,2 miljoonaa 
euroa 39 tutkimus- ja kehityshankkeeseen eri puolille Suomea.2 Rahoituksen turvin yritykset ovat 
voineet testata tuotteitaan ja palvelujaan ennen niiden laajamittaista käyttöönottoa. Kokeiluohjel-
masta 23.1.2019 laaditun jälkiseurantaraportin3 mukaan rahoitus kohdistettiin innovatiiviseen, 
käytännönläheiseen ja helposti sovellettavaan toimintaan. Kokeiluohjelmasta myönnettävä tuen 
määrä on ollut hanketyypistä riippuen 15-80 % kaikista hyväksyttävistä kustannuksista. Raportin 
mukaan rahoitus täydensi olemassa olevia rahoitusmekanismeja kuten maaseutuohjelman yri-
tysrahoitusta sekä kehittämishankkeita ja Business Finlandin vientiorientoitunutta rahoitusta. Ko-
keiluohjelmasta järjestettiin loppuseminaari 26.3.2019 Helsingissä.4  

Valtioneuvoston asetusta biomassojen ravinteiden kierrätystä edistävään tutkimus-, kehittämis- 
ja innovaatiotoimintaan sekä investointeihin vuosina 2016-2018 myönnettävästä valtionavustuk-
sesta on tarpeen päivittää siten, että sen mukaista tukijärjestelmää voidaan soveltaa myös vuo-
sille 2020-2022 osoitetun määrärahan puitteissa. Jotta hakuprosessi saataisiin avattua mahdol-
lisimman nopeasti, on lisäksi tarpeen pidättäytyä ainoastaan asetuksen mukaisen tukijärjestel-
män jatkon soveltamisen kannalta välttämättömissä muutoksissa. 

Ehdotettu muutos 
 

Valtioneuvoston asetuksen nimike biomassojen ravinteiden kierrätystä edistävään tutkimus-, ke-
hittämis- ja innovaatiotoimintaan sekä investointeihin vuosina 2016-2018 myönnettävästä valti-
onavustuksesta muutettaisiin siten, että se kattaisi myös vuosille 2020-2022 osoitetun määrära-
han. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 12 §:n 2 
momentissa viitataan valtioneuvoston asetukseen biomassojen ravinteiden kierrätystä edistä-
vään tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan sekä investointeihin vuosina 2016-2018 
myönnettävästä valtionavustuksesta. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun val-
tioneuvoston asetuksen 12 §:ää tulisi tältä osin muuttaa muutosehdotusta vastaavasti. 

Asetuksen tuettavia hankkeita koskevan pykälän viimeistä momenttia muutettaisiin siten, että 
valtion talousarviossa osoitettujen varojen rajoissa tapahtuva tuen myöntäminen olisi mahdollista 
myös vuosina 2020-2022 osoitetun määrärahan puitteissa. 

Asetukseen lisättäisiin uusi pykälä, jossa säädettäisiin maa- ja metsätalousministeriön asetta-
masta ohjausryhmästä, jonka tehtävänä olisi antaa valintasuosituksia ministeriön vahvistamien 
valintakriteerien pohjalta. Vaikka ohjausryhmän suositukset eivät ole sitovia, ne voivat osaltaan 

                                                      
2 http://www.ely-keskus.fi/web/ely/rahoitetut-hankkeet  
3 Raportti Hallituksen ravinteiden kierrätys kärkihankkeen kokeilurahoituksesta 23.1.2019 
4 http://www.ely-keskus.fi/web/ely/tiedotteet-2019/-/asset_publisher/iCWWZEbHN7ZK/content/kokeiluohjelma-
vauhditti-kiertotalouden-yrittajyytta?redirect=http%3A%2F%2Fwww.ely-keskus.fi%2Fweb%2Fely%2Ftiedot-
teet-2019%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_iCWWZEbHN7ZK%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnor-
mal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-8%26p_p_col_count%3D1%26_101_IN-
STANCE_iCWWZEbHN7ZK_advancedSearch%3Dfalse%26_101_IN-
STANCE_iCWWZEbHN7ZK_keywords%3D%26_101_IN-
STANCE_iCWWZEbHN7ZK_delta%3D20%26p_r_p_564233524_resetCur%3Dfalse%26_101_IN-
STANCE_iCWWZEbHN7ZK_cur%3D8%26_101_INSTANCE_iCWWZEbHN7ZK_andOperator%3Dtrue  

http://www.ely-keskus.fi/web/ely/rahoitetut-hankkeet
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/tiedotteet-2019/-/asset_publisher/iCWWZEbHN7ZK/content/kokeiluohjelma-vauhditti-kiertotalouden-yrittajyytta?redirect=http%3A%2F%2Fwww.ely-keskus.fi%2Fweb%2Fely%2Ftiedotteet-2019%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_iCWWZEbHN7ZK%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-8%26p_p_col_count%3D1%26_101_INSTANCE_iCWWZEbHN7ZK_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_iCWWZEbHN7ZK_keywords%3D%26_101_INSTANCE_iCWWZEbHN7ZK_delta%3D20%26p_r_p_564233524_resetCur%3Dfalse%26_101_INSTANCE_iCWWZEbHN7ZK_cur%3D8%26_101_INSTANCE_iCWWZEbHN7ZK_andOperator%3Dtrue
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/tiedotteet-2019/-/asset_publisher/iCWWZEbHN7ZK/content/kokeiluohjelma-vauhditti-kiertotalouden-yrittajyytta?redirect=http%3A%2F%2Fwww.ely-keskus.fi%2Fweb%2Fely%2Ftiedotteet-2019%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_iCWWZEbHN7ZK%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-8%26p_p_col_count%3D1%26_101_INSTANCE_iCWWZEbHN7ZK_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_iCWWZEbHN7ZK_keywords%3D%26_101_INSTANCE_iCWWZEbHN7ZK_delta%3D20%26p_r_p_564233524_resetCur%3Dfalse%26_101_INSTANCE_iCWWZEbHN7ZK_cur%3D8%26_101_INSTANCE_iCWWZEbHN7ZK_andOperator%3Dtrue
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/tiedotteet-2019/-/asset_publisher/iCWWZEbHN7ZK/content/kokeiluohjelma-vauhditti-kiertotalouden-yrittajyytta?redirect=http%3A%2F%2Fwww.ely-keskus.fi%2Fweb%2Fely%2Ftiedotteet-2019%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_iCWWZEbHN7ZK%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-8%26p_p_col_count%3D1%26_101_INSTANCE_iCWWZEbHN7ZK_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_iCWWZEbHN7ZK_keywords%3D%26_101_INSTANCE_iCWWZEbHN7ZK_delta%3D20%26p_r_p_564233524_resetCur%3Dfalse%26_101_INSTANCE_iCWWZEbHN7ZK_cur%3D8%26_101_INSTANCE_iCWWZEbHN7ZK_andOperator%3Dtrue
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auttaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskusta tukihakemuksia koskevassa päätöksentekoprosessissa 
erityisesti eri alueiden toimijakenttää koskevassa analyysissä. 

Asetuksen voimassaoloaikaa jatkettaisiin siten, että vuosille 2020-2022 osoitetun määrärahan 
mukainen tuki voitaisiin myöntää ja maksaa sitä koskevien kolmivuotisen siirtomäärärahan käyt-
töä koskevien sääntöjen puitteissa. Koska kolmivuotinen siirtomääräraha on osoitettu vuosille 
2020-2022 ja jokaisena vuonna sidottu määräraha on käytettävissä kolme kalenterivuotta, tämä 
merkitsee sitä, että asetuksen voimassaoloaikaa olisi jatkettava vuoden 2024 loppuun asti. Näin 
ollen asetuksen voimassaoloaikaa jatkettaisiin 31.12.204 asti. 

Ehdotuksen vaikutukset   

 Taloudelliset vaikutukset 

 
Ehdotettu valtioneuvoston asetuksen muutos perustuu pääministeri Antti Rinteen, sittemmin pää-
ministeri Sanna Marinin hallitusohjelman kirjaukseen ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelman-
jatkamisesta. Tähän tarkoitukseen on osoitettu valtion talousarvion momentilla 30.40.22 (Luon-
nonvara- ja biotalouden edistäminen) määrärahaa yhteensä 6,3 milj. euroa, josta 5,1 milj. euroa 
kohdistetaan ehdotetun asetusmuutoksen mukaisen ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelman 
toteuttamiseen vuosina 2020-2022. Momentin määräraha on kolmivuotinen siirtomääräraha. Ra-
hoitusta kokeiluohjelmaan on osoitettu valtion vuoden 2020 talousarviossa 2 milj. euroa. Lisäksi 
7.10.2019 kehyspäätöksessä on osoitettu rahoitusta 2 milj. euroa vuodelle 2021 ja 1,1 milj. euroa 
vuodelle 2022. Kokeiluohjelman rahoituksen hallinnointia ehdotetaan jatkettavaksi Etelä-Pohjan-
maan ELY-keskuksessa ja hallinnoinnin (1,5 htv) rahoitus katettaisiin ravinteiden kierrätyksen 
kokeiluohjelmalle varatun määrärahan puitteissa. Lisäksi kokeiluohjelmalle varatun rahoituksen 
puitteissa olisi tarkoitus toteuttaa ulkopuolinen arviointi vuoden 2022 jälkipuoliskolla. Kokeiluoh-
jelman innovaatiota edistävät toimet edistävät uuden liiketoiminnan syntymistä, useat ohjelmaan 
vuosina 2016-2018 osallistuneet yritykset olivat perustettuja nimenomaan kokeiluohjelman ra-
hoittamien uusien innovaatioiden kehittämistä varten. Olemassa olevat yritykset kehittivät toimin-
tansa laatua tiiviissä yhteistyössä tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa. tämä mahdollistaa uu-
denlaisen liiketoiminnan kehittymisen kokeilurahoituksen avulla kehitettyjen laitteiden ja proses-
sien pohjalta. 
 
Ympäristövaikutukset 
 
Kokeiluohjelman jatkaminen vastaa osaltaan hallitusohjelman ravinteiden kierrätystä koskeviin 
tavoitteisiin, joiden mukaisesti mm. vahvistetaan kiertotaloutta myös ravinteiden kierron osalta, 
tuetaan ravinteiden kierrätystä edistäviä investointeja, jatketaan vesiensuojelun tehostamisohjel-
maa ja ravinteiden kierrätyksen k, kehitetään poikkihallinnollisesti ravinteiden kierrätystä tukevaa 
sääntelyä ja kierrätyslannoitemarkkinoiden toimivuutta sekä vähennetään turvemaiden raivausta 
lisäämällä lannan prosessointia ja tuotteistusta. 

 
Asian valmistelu 

Ehdotus on valmisteltu virkatyönä maa- ja metsätalousministeriössä. Asetusehdotuksesta on 
pyydetty lausuntoa seuraavilta tahoilta: valtiovarainministeriö, oikeusministeriö, työ- ja elinkeino-
ministeriö, ympäristöministeriö, oikeuskanslerinvirasto, Ruokavirasto, Luonnonvarakeskus, Elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, Baltic Sea Action Group, Elinkeinoelämän keskusliitto 
EK ry, Finnvera Oyj, Finpro, Luomuliitto ry, Innovaatiorahoituskeskus Tekes, Maa- ja metsäta-
loustuottajain keskusliitto MTK ry, Naisyrittäjyyskeskus ry, ProAgria Kesksuten Liitto ry, ProAgria 
Svenska Lantbrukssällskapens förbund r.f., Puutarhaliitto ry, Seudulliset Kehittämisyhteisöt SE-
KES ry, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra, Suomen Uusyrityskeskukset ry, Suomen Yrit-
täjät ry ja Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC r.f. 

 
Voimaantulo 



   4 (4) 
  

 

 Asetus ehdotetaan tulemaan voimaan  päivänä  kuuta 2020. 

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 biomassojen ravinteiden kierrätystä edistävään tutkimus-, kehit-
tämis- ja innovaatiotoimintaan sekä investointeihin vuosina 2016-2018 myönnettävästä valtion-
avustuksesta. Nimikettä muutettaisiin siten, että nimike kattaisi myös uuden, vuosille 2020-2022 
osoitetun rahoituksen. 

4 §. Tuettavat hankkeet. Pykälän 4 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että tukea valtion 
talousarviossa osoitettujen varojen rajoissa voitaisiin myöntää vuoden 2022 loppuun saakka. 
Näin soveltamisala kattaisi myös vuosille 2020-2022 osoitetun määrärahan mukaisen tuen 
myöntämisen. 

 20a §. Ohjausryhmä. Asetukseen ehdotetaan lisättäväksi uusi 20a §, jossa säädettäisiin tuki-
hankkeiden valintasuosituksia antavasta ohjausryhmästä. Pykälän 1 momentissa ehdotetaan 
säädettäväksi, että taho, joka asettaisi ohjausryhmän, olisi maa- ja metsätalousministeriö. Oh-
jausryhmän tehtävänä olisi antaa asetuksen 4 §:n 4 momentissa viitattujen valintaperusteiden 
nojalla suositukset valittaviksi hankkeiksi.  

Pykälän 2 momentissa ehdotetaan säädettäväksi, että ohjausryhmän jäseniksi voidaan kutsua 
julkisoikeudellisia tahoja ja asiantuntijoita. 

26 §. Voimaantulo. Asetuksen voimaantuloa ehdotetaan jatkettavaksi siten, että se päättyisi 
31.12.2024 ja kattaisi näin vuosille 2020-2022 osoitetun tuen kolmivuotisen siirtomäärärahan 
myöntämisen ja maksatuksen. 

Voimaantuloa jatkettaisiin siten, että asetus olisi voimassa 2024 vuoden loppuun, jotta tuki voi-
taisiin myöntää ja maksattaa kolmivuotista siirtomäärärahan käyttöä koskevien sääntöjen puit-
teissa. Tukijärjestelmään sovellettavat Euroopan unionin valtiontukisäädökset ovat nykyisten tie-
tojen mukaan voimassa 2022 vuoden loppuun. Todennäköistä on, että vuoden 2022 jälkeen ko-
missio antaa uudet valtiontukisäädökset, joka voi tarkoittaa sitä, että säädöksiin tulee myös si-
sällöllisiä muutoksia. Jos komissiolle ilmoitettu kansallinen tukijärjestelmä ei vastaisi uusien unio-
nin valtiontukisäädösten vaatimuksia, kansallista tukijärjestelmää tulisi muuttaa tältä osin tarpeen 
mukaan.  
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Valtioneuvoston asetus 

 

biomassojen ravinteiden kierrätystä edistävään tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan sekä 

investointeihin vuosina 2016-2018 myönnettävästä valtionavustuksesta annetun valtioneuvoston ase-

tuksen muuttamisesta 

 

 

 

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti  

muutetaan biomassojen ravinteiden kierrätystä edistävään tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan 

sekä investointeihin vuosina 2016-2016 myönnettävästä valtionavustuksesta annetun valtioneuvoston ase-

tuksen (382/2016) nimike, 4 §:n 4 momentti ja 26 §; sekä 

lisätään asetukseen uusi 20 a § seuraavasti: 

 

 

Valtioneuvoston asetus 

 

biomassojen ravinteiden kierrätystä edistävään tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan sekä 

investointeihin vuosina 2016-2018 ja 2020-2022 myönnettävästä valtionavustuksesta 
 

 

 

4 § 

 

Tuettavat hankkeet 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tukea voidaan myöntää valtion talousarviossa osoitettujen varojen rajoissa vuoden 2022 loppuun saakka. 

Tuettavia toimenpiteitä valittaessa noudatetaan maa- ja metsätalousministeriön vahvistamia valintaperusteita. 

 

 

20a § 

 

Ohjausryhmä 

 

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa ohjausryhmän, jonka tehtävänä on antaa 4 §:n 4 momentissa viitattujen 

valintaperusteiden nojalla suositukset valittaviksi hankkeiksi.  

 

Ohjausryhmän jäseniksi voidaan kutsua julkisoikeudellisia tahoja ja asiantuntijoita.  

 

26 § 

 

Voimaantulo 

 

Tämä asetus tulee voimaan 25 päivänä toukokuuta 2016 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2024. 

 

 

 

 

———— 
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Tämä asetus tulee voimaan  päivänä  kuuta 20 . 

 

Tämän asetuksen voimaan tullessa vireillä olleisiin hakemuksiin ja ennen tämän asetuksen voimaantuloa 

myönnettyyn tukeen sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.   

 

Helsingissä   päivänä    kuuta 20   
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