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MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MUISTIO  
Vanhempi hallitussihteeri Vilja Klemola  [4.5.2021]  
  
 
 
EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI VESISTÖN JA VESIYMPÄRISTÖN KÄYT-
TÖÄ JA TILAA PARANTAVIEN HANKKEIDEN AVUSTAMISESTA ANNETUN VALTIONEU-
VOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA 
 
 
1 Ehdotuksen pääasiallinen sisältö 
 

Valtionavustuslain (688/2001) nojalla annettuun vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa pa-
rantavien hankkeiden avustamisesta annettuun valtioneuvoston asetukseen (714/2015) lisättäi-
siin avustuksen myöntämistä taloudelliseen toimintaan koskevat uudet säännökset. Uusi 1 §:n 
5 momentti ja uudet 2a−b § sisältäisivät säännökset taloudelliseen toimintaan myönnettävään 
avustukseen sovellettavasta EU:n valtiontukisääntelystä. Niissä myös kiellettäisiin valtionavus-
tuksen myöntäminen taloudelliseen toimintaan, ellei myönnettävä avustus ole EU:n valtiontu-
kilainsääntelyn mukainen. 
 
Asetusmuutos on tarkoitettu tulemaan voimaan xx.xx.2021. 

 

2 YLEISPERUSTELUT 
 

2.1 Tausta ja nykytila 

Valtion varoista voidaan avustaa vesistötoimenpiteitä, joiden tarkoituksena on muun muassa 
edistää vesistöjen monipuolista käyttöä, vähentää sää- ja vesiolojen ääri-ilmiöistä aiheutuvia 
riskejä, edistää kalakantojen luontaista lisääntymistä, edistää vesistöjen hyvää tilaa ja turvata 
luonnon monimuotoisuutta. Vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa parantavien hankkeiden 
avustamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen perusteella voidaan avustaa näitä toimenpi-
teitä. Avustukset ovat harkinnanvaraisia. 

Vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa parantavien hankkeiden avustamisesta annettua val-
tioneuvoston asetusta käytetään elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskuksissa (ELY-keskuk-
sissa) valtionavustuslain ohella säädösperustana sekä maa- ja metsätalousministeriön että ym-
päristöministeriön osoittamilla määrärahoilla rahoitettavissa avustuksissa. Kuluvalla hallitus-
kaudella asetusta on käytetty säädösperustana maa- ja metsätalousministeriön toimialalla vesis-
tötoimenpiteille tulvariskien hallintaan ja muiden erilaisten vesitaloudellisten riskien ja haitto-
jen vähentämiseen, vesistöjen monipuolisen käytön ja hoidon edistämiseen sekä kalan kulkua, 
kalakantojen luontaista lisääntymistä ja monimuotoisuuden ylläpitoa edistävien hankkeiden to-
teuttamiseen sekä ympäristöministeriön toimialalla erityisesti vesien hyvän tilan saavuttamista 
ja ylläpitämistä edistäviin toimenpiteisiin. Kaikkia avustusta hakevia hankkeita ei voida avus-
taa. Tästä syystä avustettavia hankkeita koskeva asetuksen 4 § on keskeinen säännös, jonka 
perusteella valtionapuviranomainen arvioi hankkeiden avustamisen edellytyksiä. 

Asetuksen antamisen yhteydessä katsottiin, että asetuksen mukaisesti myönnettävät avustukset 
eivät olisi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107(1) artiklassa tarkoitettua val-
tiontukea. Nyttemmin asetuksen soveltamisen yhteydessä on kuitenkin noussut esiin tarve mah-
dollistaa avustusten myöntäminen myös taloudelliseen toimintaan. Tähän tarpeeseen on johta-
nut muun muassa vesien hyvän tilan saavuttamisen vaikeuden sekä ilmastonmuutoksen vesiym-
päristölle aiheuttamien paineiden aiheuttamat toimintaympäristön muutokset. Näiden vuoksi 
tarve avustaa esimerkiksi maa- ja metsätalouskäytössä olevalta maalta tulevan hajakuormituk-
sen vähentämistä sekä uusien vesiensuojeluteknologioiden kehittämistä ja käyttöönottoa on li-
sääntynyt. Asetusmuutosehdotuksella mahdollistettaisiin avustuksen myöntäminen myös valti-
ontukena sekä säädettäisiin valtiontukena myönnettäviin avustuksiin sovellettavasta EU:n val-
tiontukisääntelystä. Asetusmuutos vastaisi siten osaltaan toimintaympäristön muutoksiin, joissa 
myös taloudelliseen toimintaan voitaisiin myöntää avustusta noudattaen EU:n valtiontukisään-
telyä. 
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2.2 Ehdotuksen tavoitteet 

Asetusmuutoksella mahdollistettaisiin valtionavustuslain mukaisten valtionavustusten myöntä-
minen taloudelliseen toimintaan EU:n valtiontukisääntelyä noudattaen, sekä kiellettäisiin avus-
tuksen myöntäminen taloudelliseen toimintaan, ellei avustus ole EU:n valtiontukisääntelyn mu-
kainen. Asetusmuutoksella tuotaisiin säädökseen sovellettavaa EU:n valtiontukisääntelyä kos-
kevat viittaukset, joita valtionapuviranomaisen tulee soveltaa silloin kun avustusta myönnetään 
valtiontukena taloudelliseen toimintaan.  

ELY-keskus toimisi edelleen valtionapuviranomaisena. ELY-keskus tekisi hakemuksiin perus-
tuen ja valtionavustuslain, asetuksen ja taloudelliseen toimintaan myönnettävään avustukseen 
sovellettavan EU:n valtiontukisääntelyn perusteella valtionavustuspäätöksiä vesistön ja ve-
siympäristön käyttöä ja tilaa parantaviin hankkeisiin. 

2.3 Ehdotuksen suhde EU:n valtiontukisääntelyyn 

Asetusmuutoksella lisättäisiin asetukseen uudet 2a−b §, joissa säädettäisiin erikseen valtion-

avustuksen myöntämisestä taloudelliseen toimintaan. EU-oikeuden mukaan valtiontuet yritys-

toiminnalle ovat lähtökohtaisesti kiellettyjä. Yritykselle myönnettävä julkinen tuki voi antaa 

sille muihin kilpaileviin yrityksiin verrattuna etua, ja tämä voi vääristää EU:n sisämarkkinoiden 

toimintaa ja kilpailua. Yritystoimintaa voidaan kuitenkin tukea EU:n valtiontukisääntöjen puit-

teissa. Yrityksiä ovat EU-oikeuden mukaan kaikki taloudellista toimintaa harjoittavat yksiköt 

niiden oikeudellisesta muodosta tai rahoitustavasta riippumatta. Taloudellista toimintaa on 

kaikki toiminta, jossa tavaroita ja palveluita tarjotaan markkinoilla. Taloudelliseen toimintaan 

myönnettävän avustuksen tulee toisin sanoen olla EU:n valtiontukisääntelyn mukaista. 

EU:n valtiontukisäädökset ovat määräajan voimassa. Säädösten uudistamisen myötä voi olla 

tarpeen sopeuttaa myös tämän kansallisen asetuksen sisältöä muuttuneeseen EU:n valtiontu-

kisääntelyyn. 

Asetusmuutoksella mahdollistettaisiin valtionavustusten myöntäminen taloudelliseen toimin-

taan. Tämän lisäksi avustusta voisi edelleen myöntää asetuksen perusteella myös muuhun kuin 

taloudelliseen toimintaan, eli asetuksen perusteella myönnettävä valtionavustus voisi olla valti-

ontukea tai ei-taloudelliseen toimintaan myönnettävää valtionavustusta. Suurin osa asetuksen 

perusteella myönnettävästä avustuksesta arvioidaan jatkossakin myönnettävän ei-taloudelliseen 

toimintaan. Ehdotettavien säännösten soveltaminen valtiontukien myöntämiseen arvioidaan 

olevan poikkeus ennemmin kuin pääsääntö. 

Mikäli myönnettävässä avustuksessa tuetaan taloudellista toimintaa, tulee EU:n valtiontu-

kisääntely sovellettaviksi. EU-oikeuden mukaan yritystoiminnalle myönnettävät valtiontuet 

ovat lähtökohtaisesti kiellettyjä (SEUT 107 artiklan 1 kohta). Yritykselle myönnettävä julkinen 

tuki voi antaa sille muihin, kilpaileviin yrityksiin verrattuna valikoivaa taloudellista etua, mikä 

voi vääristää sisämarkkinoiden toimintaa ja kilpailua. Julkiset tuet yritystoiminnalle voivat kui-

tenkin olla sisämarkkinoille soveltuvia, jos niillä edistetään yleistä taloudellista kehitystä ja 

SEUT-sopimuksessa määriteltyjä tavoitteita. 

EU:n valtiontukisääntelyä sovelletaan, jos kaikki valtiontuen tunnusmerkit täyttyvät. Tuki on 

EU-oikeuden mukaan valtiontukea vain silloin, jos tukea myönnetään taloudellista toimintaa 

harjoittaville yksiköille niiden oikeudellisesta muodosta riippumatta. Komissio on antanut yk-

sityiskohtaisia sääntöjä siitä, millaiset valtiontuet ovat sallittuja ja siitä, millaisia menettelyta-

poja tukia myönnettäessä tulee noudattaa. 

EU:n valtiontukisääntely mahdollistaa tuen ja tukiohjelman, jos kansallinen sääntely on sopu-

soinnussa EU:n valtiontukisääntelyn asettamien vaatimusten kanssa. 

Valtiontukien niin sanottu yleinen ryhmäpoikkeusasetus (komission asetus 651/2014, EUVL 

26.6.2014, L 187/1 ja sen muutos, komission 14.6.2017 antama asetus (2017/1084)) mahdollis-

taa jäsenvaltioille valtiontukiohjelmien käyttöönoton ja tukien myöntämisen ilman komission 

ennakkohyväksyntää. 
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Samoin valtiontukien niin sanottu maatalouden ryhmäpoikkeusasetus (komission asetus 

702/2014, EUVL 1.7.2014, L 193/1) mahdollistaa jäsenvaltioille maa- ja metsätalouteen liitty-

vien valtiontukiohjelmien käyttöönoton ja tukien myöntämisen ilman komission ennakkohy-

väksyntää. 

Vähämerkityksistä eli ns. de minimis -tukea koskeva komission asetus 1407/2013 Euroopan 

unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen 

tukeen (yleinen de minimis -asetus) mahdollistaa vähämerkityksisen tuen myöntämisen yrityk-

sille ilman komissiolle tehtävää ennakkoilmoitusta. 

2.4 Vaikutukset 

Taloudelliset vaikutukset 

Vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa parantaviin hankkeisiin myönnettävää valtionavus-
tusta voitaisiin edelleen antaa valtion talousarvioon perustuen ja sen mukaisesti kuin valtion 
talousarviossa suunnataan avustuksiin määrärahaa. Näin ollen asetusmuutoksen ainoa taloudel-
linen vaikutus olisi, että jatkossa valtionavustusta voitaisiin myöntää myös taloudelliseen toi-
mintaan EU:n valtiontukisääntelyä noudattaen. 

Ympäristövaikutukset 

Asetuksen perusteella myönnettävien valtionavustusten tavoitteet pysyisivät samana kuin en-
nen muutostakin, eli asetusmuutoksella ei olisi itsenäisiä ympäristövaikutuksia. Avustusta voi-
taisiin edelleen myöntää erityyppisiin vesistön, vesistöä pienempien pintavesien ja vesiympä-
ristön käyttöä ja tilaa parantaviin sekä tulva- tai kuivuusriskiä vähentäviin toimenpiteisiin ase-
tuksen 4 §:n mukaisesti. Tämä vastaisi osaltaan muun muassa uusien ohjelmien toimeenpanoa. 

Organisaatio- ja henkilöstövaikutukset 

Asetus ei aiheuttaisi merkittäviä organisaatio- tai henkilöstövaikutuksia valtionapuviranomai-
sena toimivassa ELY-keskuksessa tai KEHA-keskuksessa. ELY-keskus hoitaisi edelleen valti-
onapuviranomaisen tehtävät, eikä asetusmuutoksella olisi tähän vaikutusta. Muutoksen myötä 
ELY-keskuksen tulisi huomioida EU:n valtiontukisääntelystä johtuvat rajoitteet, edellytykset ja 
velvoitteet myönnettäessä avustusta valtiontukena taloudelliseen toimintaan. Asetusmuutos 
edellyttäisi ELY-keskuksessa EU:n valtiontukisääntelyn soveltamisen osaamista. 

Taloudelliseen toimintaan myönnettävien valtiontukien osalta valtionapuviranomaiselle tulisi 
EU:n valtiontukisääntelyn mukaisia velvoitteita liittyen muun muassa avustusten raportointiin 
ja asiakirjojen säilyttämiseen. 

2.5 Valmistelu 

Asetusmuutosehdotus on valmisteltu virkatyönä maa- ja metsätalousministeriössä yhteistyössä 
ympäristöministeriön kanssa. 

Asetusluonnoksesta pyydettiin lausuntoja ajalla 4.5.–3.6.2021. Lausuntoa pyydettiin 19 taholta. 

Lausunnoissa suhtauduttiin esitykseen… 

Yritystukineuvottelukunnan käsittely 

Lausunnoilla ollut asetusluonnos on ollut Yritystukineuvottelukunnan käsittelyssä kesäkuussa 
2021. Yritystukineuvottelukunnan xx.x.2021 lausunnon mukaan… 

Jatkovalmistelu ja lausuntopalautteen huomioiminen 

Jatkovalmistelussa asetusehdotukseen… 

2.5. Säädösperusta 

Ehdotettu asetusmuutos annettaisiin valtionavustuslain 8 §:n perusteella. Pykälä sisältää ase-
tuksenantovaltuuden valtionavustuslain soveltamisalaan kuuluvan valtionavustuksen talousar-
vion mukaisesta myöntämisestä, maksamisesta ja käytöstä annettaville tarkemmille säännök-
sille. 
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2.6 Voimaantulo 

Asetusmuutos on tarkoitettu tulemaan voimaan x.x.2021. Huolimatta siitä, että sovellettavat 
EU:n valtiontukisäädökset ovat määräajan voimassa, asetusta ei muutettaisi määräaikaiseksi, 
vaan se olisi voimassa toistaiseksi. Asetuksen sisältöä sopeutettaisiin tarpeen mukaan muuttu-
neisiin EU:n valtiontukisäädöksiin. 

 

3 YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

 

1 §:n 5 momentti. Soveltamisala. Asetuksen soveltamisalapykälään ehdotetaan lisättäväksi 
uusi 5 momentti. Uudessa momentissa ehdotetaan säädettäväksi, että asetusta sovellettaisiin 
myös taloudelliseen toimintaan myönnettävään avustukseen niiltä osin, kun EU:n valtiontu-
kisääntelystä ei muuta johdu. Lisäksi momentissa viitattaisiin uusiin 2 a−b §:iin, joissa säädet-
täisiin tarkemmin taloudelliseen toimintaan myönnettävästä avustuksesta. 

Näin ollen myönnettäessä valtionavustusta taloudelliseen toimintaan ELY-keskuksen olisi huo-
mioitava asetuksessa säädetyn lisäksi EU:n valtiontukisääntelystä johtuvat edellytykset. 

Asetusmuutoksella ei laajennettaisi asetuksen soveltamisalaa, vaan ainoastaan mahdollistettai-
siin avustuksen myöntäminen valtiontukena taloudelliseen toimintaan. Näin ollen valtiontukena 
myönnettävän avustuksen tarkoituksen tulisi edelleen olla asetuksen 4 §:ssä lueteltujen avustet-
tavien hankkeiden mukainen. 

EU:n valtiontukisääntelyssä säädetään mm. hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista ja avus-
tuksen osuudesta hankkeen kustannuksista. Hakuilmoituksen yhteydessä tiedotettaisiin tarkem-
min muun muassa ryhmäpoikkeusasetuksissa säädetyistä tukimuotokohtaisista hyväksyttävistä 
kustannuksista sekä avustuksen osuudesta hankkeen kustannuksista. 

2 a §. Taloudelliseen toimintaan myönnettävän avustuksen oikeusperusta. Pykälässä ehdotetaan 
säädettäväksi taloudelliseen toimintaan myönnettävään avustukseen sovellettavasta EU:n valti-
ontukisääntelystä. Kun avustusta myönnetään taloudelliseen toimintaan, kyse on valtiontuesta. 
Asetusmuutoksen suhdetta EU:n valtiontukisääntelyyn on tarkasteltu edellä tämän muistion 2.3 
luvussa. 

Pykälän 1 momentissa ehdotetaan säädettäväksi, että taloudelliseen toimintaan ei voitaisi myön-
tää valtionavustusta, ellei se olisi EU:n valtiontukisääntelyn mukaista. 

Tästä syystä pykälän 2 momentissa säädettäisiin valtiontukena myönnettävään avustukseen so-
vellettavasta EU:n valtiontukisääntelystä. Valtiontukena myönnettävän avustuksen oikeuspe-
rustana tulisi olla yleinen ryhmäpoikkeusasetus, maatalouden ryhmäpoikkeusasetus tai yleinen 
de minimis -asetus. 

Pykälän 3 momentissa ehdotetaan säädettäväksi niistä tukimuodoista, joihin valtionavustusta 
voitaisiin myöntää yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen tai maatalouden ryhmäpoikkeusasetuksen 
nojalla. Tukimuodoista käytettäisiin samaa termiä kuin asianomaisessa ryhmäpoikkeusasetuk-
sessa. Pykälän 3 momentti sisältää viittaukseen kahteen yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen ja 
kahteen maatalouden ryhmäpoikkeusasetuksen artiklaan. Ne ovat seuraavat (suluissa oikeuspe-
rusta): 

1) tutkimus- ja kehityshankkeisiin myönnettävä tuki (yleinen ryhmäpoikkeusasetus 25 artikla); 

2) investointituki yritysten unionin normit ylittävään ympäristönsuojeluun tai ympäristönsuoje-
lun tason parantamiseen unionin normien puuttuessa (yleinen ryhmäpoikkeusasetus 36 artikla); 

3) maatiloilla maatalouden alkutuotantoon liittyviin, aineelliseen tai aineettomaan omaisuuteen 
tehtäviin investointeihin tarkoitettu tuki (maatalouden ryhmäpoikkeusasetus 14 artikla); 

4) tuki neuvontapalveluihin (maatalouden ryhmäpoikkeusasetus 22 artikla). 

2 b §. Taloudelliseen toimintaan myönnettävän avustuksen edellytykset. Pykälässä ehdotetaan 
säädettäväksi niistä edellytyksistä, joiden puitteissa valtionavustusta voitaisiin myöntää talou-
delliseen toimintaan. EU:n valtiontukisääntely on asetusmuotoista eli suoraan sovellettavaa EU-
lainsäädäntöä. Tästä syystä pykälässä ei avattaisi tyhjentävästi kaikkia avustuksen oikeusperus-
tana toimivan asetuksen edellytyksiä, vaan lueteltaisiin EU:n valtiontukisääntelystä johtuvat 
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tärkeimmät rajoitukset ja edellytykset. Valtionapuviranomainen soveltaisi lisäksi oikeusperus-
tana olevaa EU:n valtiontukisäädöstä, ja varmistaisi, että avustus täyttää asetuksessa säädetyt 
edellytykset. 

Pykälän 1 momentti sisältäisi nelikohtaisen listan ryhmäpoikkeusasetuksista johtuvista edelly-
tyksistä ja rajoituksista. Jos listassa luetellut edellytykset eivät täyty, valtionapuviranomainen 
ei saisi myöntää valtionavustusta hankkeeseen. Kuten yllä on todettu, valtionavustuksen myön-
täminen yleisen ja maatalouden ryhmäpoikkeusasetuksen nojalla tarkoittaa, että avustuksen 
myöntämiseen sovelletaan suoraan näitä ryhmäpoikkeusasetuksia. Kyseisten asetusten rakenne 
on lähes samanlainen (ryhmäpoikkeusasetuksissa on sama 1−9 artiklojen otsikointi ja nume-
rointi). Asetusten I luvussa säädetään yleisistä edellytyksistä, jotka koskevat kaikkia kyseisen 
asetuksen tukimuotoja. 

Pykälän 1 momentin 1 kohdassa säädettäisiin siitä, että ryhmäpoikkeusasetusten yleisistä edel-
lytyksistä johtuen valtionapuviranomaisena toimiva ELY-keskus ei saisi myöntää avustusta 
yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 2 artiklan 18 kohdassa tai maatalouden ryhmäpoikkeusasetuk-
sen 2 artiklan 14 kohdassa tarkoitetulle vaikeuksissa olevalle yritykselle. Tässä arvioinnissa 
tulee myös arvioida, onko toiminta kannattavaa tulevaisuudessa. Valtionapuviranomaisen tulee 
selvittää hakijan luottokelpoisuus, maksuviiveet ja julkisten maksujen hoito (ns. VHS tiedot). 
Hankkeesta riippuen tulee esittää liiketoimintasuunnitelma, jonka mukaan toiminnan arvioi-
daan olevan kannattavaa.  

Pykälän 1 momentin 2 kohdassa säädettäisiin siitä, että avustusta ei saisi myöskään myöntää 
eikä myönnettyä avustusta antaa, jos hakija ei ole noudattanut eräiden valtion tukea koskevien 
Euroopan unionin säännösten soveltamisesta annetun lain (300/2001) 1 §:ssä tarkoitettua tuen 
takaisinperintäpäätöstä. Taustalla on yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 1 artiklan kohdan 4 ja 
maatalouden ryhmäpoikkeusasetuksen 1 artiklan 5 kohdan vaatimus. Kysymys on ns. Deggen-
dorf-ehdosta. Ryhmäpoikkeuksen hyödyntäminen edellyttää, että tukijärjestelmästä nimen-
omaisesti suljetaan pois yksittäisen tuen maksaminen yritykselle, jolle on annettu perintämää-
räys tuen sääntöjenvastaisuutta ja sisämarkkinoille soveltumattomuutta koskevan aiemman ko-
mission päätöksen perusteella. 

Pykälän 1 momentin 3 kohdan mukaisesti myönnettävällä avustuksella olisi oltava yleisen tai 
maatalouden ryhmäpoikkeusasetuksen 6 artiklassa tarkoitettu kannustava vaikutus. EU:n valti-
ontukiin sovellettavien ryhmäpoikkeusasetusten edellytyksenä on, että myönnetty valtiontuki 
on kannustava (6 artikla 1 kohta). Ryhmäpoikkeusasetusten 6 artiklan 2 kohdan mukaan tuella 
katsotaan olevan kannustava vaikutus, jos tuensaaja on jättänyt kirjallisen tukihakemuksen en-
nen hanketta tai toimintaa koskevien töiden aloittamista. Tuen kannustavuuden edellytyksenä 
on myös se, että hakemus sisältää ryhmäpoikkeusasetuksessa säädetyt vähimmäistiedot, joita 
ovat: a) yrityksen nimi ja koko; b) kuvaus hankkeesta, mukaan lukien sen alkamis- ja päätty-
mispäivä; c) hankkeen sijainti; d) luettelo hankkeen kustannuksista; e) tuen muoto (avustus, 
laina, takaus, takaisinmaksettava ennakko, pääomanlisäys tai muu) ja hankkeessa tarvittavan 
julkisen rahoituksen määrä. Valtionapuviranomaisena toimiva ELY-keskus ei saisi myöntää 
valtiontukea, jos sillä ei ole kannustavaa vaikutusta. 

Pykälän 1 momentin 4 kohdassa säädettäisiin lisäksi siitä, että valtionavustuksen on täytettävä 
muut avustuksen oikeusperustana toimivassa ryhmäpoikkeusasetuksessa säädetyt yleiset ja eri-
tyiset edellytykset. Yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen nojalla myönnettävän avustuksen tulisi 
täyttää kyseisen ryhmäpoikkeusasetuksen I luvussa säädetyt yleiset edellytykset ja kyseessä 
olevaa tukimuotoa koskevat erityiset edellytykset. Vastaavalla tavalla maatalouden ryhmäpoik-
keusasetuksen nojalla myönnettävän avustuksen tulisi täyttää kyseisen ryhmäpoikkeusasetuk-
sen I luvussa säädetyt yleiset edellytykset ja kyseessä olevaa tukimuotoa koskevat erityiset edel-
lytykset. 

Yllä 1 momentin 1−3 kohdassa avattujen edellytysten lisäksi yleisen ja maatalouden ryhmä-
poikkeusasetuksen I luvussa säädetään siitä, milloin tukijärjestelmiä, tukijärjestelmistä myön-
nettyä yksittäistä tukea ja tapauskohtaista tukea ei tarvitse ilmoittaa komissiolle (3 artikla). Il-
moittaminen tarkoittaa käytännössä hyväksymismenettelyä. Lisäksi yleisen ryhmäpoikkeusase-
tuksen ja maatalouden ryhmäpoikkeusasetuksen I luvussa säädetään ilmoituskynnysarvoista (4 
artikla). Asetusta ei sovelleta yksittäiseen tukeen, jonka bruttoavustusekvivalentti ylittää tiettyä 
tukimuotoa koskevan euromääräisen kynnysarvon. Yleisen ja maatalouden ryhmäpoikkeusase-
tuksen I luvussa säädetään myös tuen läpinäkyvyydestä (5 artikla). Asetusmuutosehdotus kos-
kee avustuksia, jotka ovat ryhmäpoikkeusasetusten määritelmien mukaan läpinäkyviä tukia.  
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Yleisen ja maatalouden ryhmäpoikkeusasetuksen I luvussa säädetään lisäksi tuki-intensiteetistä, 
tukikelpoisista kustannuksista (7 artikla) ja kasautumisesta (8 artikla). Tuki-intensiteettiä ja tu-
kikelpoisia kustannuksia koskevassa artiklassa säädetään tuki-intensiteetin ja tukikelpoisten 
kustannusten laskentatavasta. Kutakin tukimuotoa koskeva tuki-intensiteetti ja tukikelpoiset 
kustannukset käyvät ilmi asianomaista tukimuotoa koskevista erityisistä edellytyksistä. Tukien 
kasautumista koskeva sääntely kytkeytyy tuki-intensiteettiä ja tukikelpoisia kustannuksia kos-
kevaan sääntelyyn. Tuki-intensiteetin laskennassa tulee ottaa huomioon kaikki yrityksen saamat 
valtiontuet kyseiseen hankkeeseen. 

Kun avustusta myönnettäisiin valtiontukena yleisen tai maatalouden ryhmäpoikkeusasetuksen 
mukaisesti, avustuksia koskisi myös avoimuus- ja julkaisuvelvoite kuten eräiden valtion tukea 
koskevien Euroopan unionin säännösten soveltamisesta annetun lain 2 a §:ssä säädetään. Kai-
kista yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen perusteella myönnetyistä yli 500 000 euron yksittäisistä 
valtiontuista julkaistaan vakiomuotoiset tiedot. Vastaava velvoite koskee maatalouden ryhmä-
poikkeusasetuksen perusteella myönnettyjä yli 60 000 euron yksittäisiä valtiontukia. Tukia kos-
kevat tiedot viedään Euroopan komission jäsenvaltioita varten ylläpitämään tietojärjestelmään, 
josta tiedot julkaistaan komission ylläpitämällä avoimuusverkkosivulla jäsenvaltiokohtaisesti. 
Valtionapuviranomainen vastaa avoimuusvelvoitteen toteutumisesta ja on velvollinen toimitta-
maan koordinoivalle viranomaiselle tiedot vuosiraportointia varten. Yleisen ryhmäpoikkeus-
asetuksen osalta koordinoivana viranomaisena toimii työ- ja elinkeinoministeriö ja maatalouden 
ryhmäpoikkeusasetuksen osalta koordinoivana viranomaisena toimii maa- ja metsätalousminis-
teriö. 

Valtionapuviranomaisen tulee tallettaa yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen perusteella myönnetyt 
ja maksetut valtiontuet yritystukien yhteiseen tietovarantoon. Asiaa koskeva säännös on yritys-
palvelujen asiakastietojärjestelmästä (293/2017) annetun lain 7 a §:ssä. Velvoite koskee vuonna 
2020 ja sen jälkeen myönnettyjä valtiontukia. Tallettamisvelvollisuus ei koske maatalouden 
ryhmäpoikkeusasetuksen tai yleisen de minimis -asetuksen perusteella maksettuja valtiontukia. 

Valtionapuviranomaisena toimiva ELY-keskus soveltaisi suoraan yleisen ja maatalouden ryh-
mäpoikkeusasetuksen I luvun artikloja tukea myöntäessään. Sama koskee ryhmäpoikkeusase-
tuksissa kutakin tukimuotoa koskevia erityisiä edellytyksiä. Tämän vuoksi pykälän 1 momentin 
4 kohdassa viitattaisiin ryhmäpoikkeusasetusten yleisiin ja erityisiin edellytyksiin. 

Yllä kuvatun mukaisesti 2 a §:n 3 momentissa säädettäisiin niistä tukimuodoista, joihin valti-
onavustusta voitaisiin myöntää yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen tai maatalouden ryhmäpoik-
keusasetuksen nojalla. Tukimuodot olisivat maatalouden ryhmäpoikkeusasetuksen 14 artiklan 
mukainen maatiloilla maatalouden alkutuotantoon liittyviin, aineelliseen tai aineettomaan 
omaisuuteen tehtäviin investointeihin tarkoitettu tuki ja 22 artiklan mukainen tuki neuvontapal-
veluihin sekä yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 25 artiklan tutkimus- ja kehityshankkeisiin 
myönnettävä tuki ja 36 artiklan mukainen investointituki yritysten unionin normit ylittävään 
ympäristönsuojeluun tai ympäristönsuojelun tason parantamiseen unionin normien puuttuessa. 
Ehdotetun 2 b §:n 1 momentin 4 kohdan mukaisesti näihin tukimuotoihin myönnettävän avus-
tuksen olisi täytettävä myös tukimuotokohtaiset erityiset edellytykset yllä kuvattujen yleisten 
edellytysten lisäksi.  

Kun ELY-keskus myöntäisi avustusta taloudelliseen toimintaan maatalouden tai yleisen ryh-
mäpoikkeusasetuksen perusteella, keskeinen huomioonotettava erityinen edellytys olisi tuen 
enimmäismäärä. Avustuksen osuus hankkeen kustannuksista ei määräytyisi vesistökunnostus-
asetuksen 6 §:n mukaisesti, vaan kulloinkin sovellettavan ryhmäpoikkeusasetuksen tukimuoto-
kohtaisen enimmäismäärän perusteella. Sovellettaessa yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 25 ar-
tiklaa tuki-intensiteetti määräytyisi artiklan 5−7 kohtien mukaisesti. Hankkeeseen sovelletta-
vasta kohdasta riippuen tuki-intensiteetti vaihtelisi enintään 25 prosentin ja 100 prosentin vä-
lillä. Sovellettaessa yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 36 artiklaa tuki-intensiteetti olisi pääsään-
töisesti enintään 40 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista 36 artiklan 6 kohdan mukaisesti, 
mutta sitä voitaisiin korottaa 36 artiklan 7 ja 8 kohtien mukaisesti ja niissä säädettyjen ehtojen 
täyttyessä. Sovellettaessa maatalouden ryhmäpoikkeusasetuksen 14 artiklaa tuki-intensiteetti 
määräytyisi 14 artiklan 12−14 kohtien mukaisesti. Pääsääntöisesti tuki-intensiteetti olisi enin-
tään 40 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista 14 artiklan 12 d kohdan mukaisesti, mutta sitä 
voitaisiin korottaa 14 artiklan 13−14 kohdissa mainittujen edellytysten täyttyessä. Sovelletta-
essa maatalouden ryhmäpoikkeusasetuksen 22 artiklaa tuki-intensiteetti määräytyisi artiklan 8 
kohdan mukaisesti, eli tuki saisi olla enintään 1500 euroa annettua neuvontaa kohti. 
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Valtionapuaviranomaisena toimivan ELY-keskuksen olisi huomioitava myös muut tukimuoto-
kohtaiset erityiset edellytykset, jotka liittyvät mm. tukikelpoisiin kustannuksiin. Näin ollen ve-
sistökunnostusasetuksen hyväksyttäviä kustannuksia koskevaa 5 §:ää ei voisi soveltaa sellaise-
naan myönnettäessä avustusta taloudelliseen toimintaan, vaan valtionapuviranomaisen tulisi 
katsoa, mitä yleisessä tai maatalouden ryhmäpoikkeusasetuksessa säädetään kyseisen tukimuo-
don tukikelpoisista kustannuksista. 

Pykälän 2 momentissa ehdotetaan säädettäväksi, että silloin, kun valtionavustuksen oikeuspe-
rustana on yleinen de minimis -asetus, avustuksen tulisi täyttää sovellettavassa asetuksessa sää-
detyt edellytykset. Yleisessä de minimis -asetuksessa on yksityiskohtaiset säännökset niistä 
edellytyksistä, joiden tulee täyttyä, että tuki voidaan jättää ilmoittamatta komissiolle. Kuten 
edellä on yleisen ja maatalouden ryhmäpoikkeusasetusten osalta todettu, tarkoituksena on, että 
yleistä de minimis -asetusta sovelletaan sellaisenaan. Siltä osin kuin tuki on SEUT 107 artiklan 
1 kohdan mukaista tukea ja myönnetään de minimis -tukena yleisen de minimis -asetuksen mu-
kaisesti, tukea saa myöntää enintään 200 000 euroa 3 verovuoden aikana. 

Kun asetusta käytettäisiin säädöspohjana sellaiselle tukiohjelmalle, jonka perusteella myönnet-
täisiin valtiontukea, tukiohjelman kuvauksesta tulee ilmetä sovellettavasta EU:n valtiontuki-
lainsäädännöstä johtuvat yleiset ja erityiset edellytykset. Lisäksi valtionapuviranomainen tie-
dottaa hakuilmoituksen yhteydessä tarkemmin taloudelliseen toimintaan myönnettävästä avus-
tuksesta ja siihen sovellettavasta EU-valtiontukisääntelystä ja EU:n valtiontukisääntelystä joh-
tuvista velvoitteista. 


