
Maa- ja metsätalousministeriö   Muistio 1.12.2020 

LVO/Timo Halonen  

 

EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI kalatalousalan yrityksille 

myönnettävistä kehittämisavustuksista vajaasti hyödynnettyjen kotimaisten kalojen käytön 

lisäämiseksi 

 

1. Tausta  

 

Kalatalousalan yrityksille suunnattu tilapäinen kehittämisavustus vajaasti hyödynnettyjen 

kotimaisten kalojen (erityisesti silakka, kilohaili, kuore, muikku ja särkikalat) käytön lisäämiseksi 

nopeuttaisi näiden lajien elintarvikekäytön lisäämistä merkittävästi. Avustuksiin varatulla 1 

miljoonan euron rahoituksella arvioidaan saatavan liikkeelle kokonaiskustannuksiltaan noin 2–3 

miljoonan euron hankkeet, jotka lisäisivät vajaasti hyödynnettyjen kalojen käyttöä arviolta noin 

miljoona kiloa. Ehdotuksen mukaisilla toimilla pyritään edistämään kalatalouden arvoketjun 

ulospääsyä koronakriisistä nopeuttamalla uusien kotimaisten kalatuotteiden markkinoille tuloa ja 

kotimaisen kalan markkinoiden elpymistä. Toimilla olisi myös työllistävä vaikutus 

elintarviketeollisuudessa ja kalastuksessa. Lisäksi kotimaisten vajaasti hyödynnettyjen kalojen 

käytön lisäämisellä olisi myönteisiä vaikutuksia myös hiilineutraaliuden ja ympäristön kannalta. 

Ehdotetut toimet tukevat kalatalousalan koronaepidemian akuuttien vaikutusten lieventämiseksi 

hyväksyttyä 10 milj. euron kriisipakettia. 

 

Ehdotuksen toimien toteuttaminen on tärkeää, jotta hallitusohjelman tavoite kotimaisen kalan käytön 

lisäämiseksi voidaan saavuttaa koronaviruksen vakavista vaikutuksista huolimatta. Kalatalousalan 

yritysten liikevaihto on supistunut tänä vuonna erityisesti kalan hinnan laskemisen ja markkinoiden 

muutosten takia. Toimilla olisi osaltaan myönteinen vaikutus myös kalatuotteiden 

omavaraisuuteemme ja huoltovarmuuteen.  

 

Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta voidaan tukea toimialan kasvu- ja kehitysinvestointeja. Yksi 

keskeisimmistä haasteista on se, että kalanjalostusteollisuuden tukemisen osalta rahaston rahoituksen 

määrä ja tukimahdollisuudet ovat hyvin rajalliset, muun muassa suuryritysten kasvu- ja 

tuotekehitysinvestoinnit eivät ole tukikelpoisia. Kotimaisten vajaasti hyödynnettyjen kalavarojen 

käytön lisääminen on mahdollisuus luoda uutta yritystoimintaa. Yritykset pitävät kuitenkin näihin 



kalalajeihin ja uusiin tuotteisiin liittyvää tutkimus-, kehitys- ja investointivaihetta riskialttiina 

varsinkin silloin, kun siihen ei ole saatavissa julkista tukea. 

 

Ehdotettu mahdollisuus avustusten myöntämiseen olisi täydennys jo käytössä oleviin 

rahoitusmahdollisuuksiin, eikä se ei olisi päällekkäinen muiden yritystukien kanssa. Mahdollisten 

päällekkäisyyksien välttämiseksi ja avustuksen tarkoituksenmukaiseksi kohdentamiseksi ja 

hakemusten priorisoimiseksi yrityksen saama muu julkinen tuki ja rahoitus otettaisiin kuitenkin 

huomioon ja sovitettaisiin yhteen myönnettävän avustuksen kanssa. Hakemukset käsiteltäisiin 

kolmessa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa (Varsinais-Suomi, Pohjois-Savo ja Lappi). 

ELY-keskukset arvioisivat yhdessä hakemuksen odotettua vaikuttavuutta vajaasti hyödynnettyjen 

kotimaisten kalojen käytön lisäämiseksi tai niiden käytön edellytysten parantamiseksi suhteessa 

haettuun avustusmäärään sekä hankkeen uutuusarvoa. Avustuksen maksatuksesta vastaisi elinkeino-

, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus. 

 

Avustuksen määrä olisi enintään 50 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista ja yhdelle yritykselle 

voitaisiin myöntää avustusta enintään 200 000 euroa. Yrityskohtaisen tuen enimmäisrajan 

asettaminen 200 000 euroon vastaisi valtiontukien yleistä de minimis -rajaa. 

 

Avustukset ovat osa vuoden 2020 neljänteen lisätalousarvioon sisältyvää elvytyskokonaisuutta. 

Neljännessä lisätalousarviossa vuodelle 2020 elinkeinokalatalouden kehittämisen momentille 

30.40.62 on osoitettu siirtomäärärahana miljoona euroa kalatalousalan yrityksille myönnettäviin 

investointi- ja tuotekehitysavustuksiin vajaasti hyödynnettyjen kotimaisten kalalajien käytön 

lisäämiseksi. Kyseisen momentin määrärahaa voidaan käyttää harkinnanvaraisiin valtionavustuksiin. 

Avustukset myönnettäisiin valtionavustuslain nojalla. Lisäksi avustuksesta säädettäisiin 

valtioneuvoston asetuksella. 

 

Ahvenanmaan maakunta 

Kalatalouden yritysten tukeminen on Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 18 §:n 16 kohdan 

nojalla maakunnan lainsäädäntövaltaan kuuluvan elinkeinotoiminnan tukemiseen kuuluvaa alaa. 

Asetusta ei sovelleta Ahvenanmaan alueella toimivien yritysten tukemiseen. 

 

2. Yksityiskohtaiset perustelut 

 



Ehdotetaan annettavaksi uusi valtioneuvoston asetus kalatalousalan yrityksille myönnettävistä 

kehittämisavustuksista vajaasti hyödynnettyjen kotimaisten kalojen käytön lisäämiseksi. Asetus 

annettaisiin valtionavustuslain (688/2001) 8 §:n nojalla. Avustukset maksettaisiin valtion 

talousarvion momentin 30.40.62 siirtomäärärahasta. 

 

 

1 §. Soveltamisala. Pykälässä säädettäisiin asetuksen soveltamisalasta. Asetusta sovellettaisiin 

pykälän 1 momentin mukaan kalatalousalan yrityksille myönnettäviin avustuksiin vajaasti 

hyödynnettyjen kotimaisten kalojen käytön lisäämiseksi. Vajaasti hyödynnetyt kalat on määritelty 

sellaisiksi kaloiksi, joiden kalastamista voidaan kestävästi lisätä tai joiden saaliista merkittävä osa 

käytetään muuhun kuin elintarvikekäyttöön. Tällaisia kalalajeja ovat erityisesti silakka, kilohaili, 

kuore, särkikalat ja muikku.   

 

Asetuksessa tarkoitettuihin avustuksiin sovellettaisiin lisäksi, mitä valtionavustuslaissa säädetään. 

Viittaus valtionavustuslakiin olisi informatiivinen, ja sillä korostetaan, ettei asetuksessa säädetä 

avustukseen liittyvistä seikoista tyhjentävästi, vaan valtionavustuslaissa on myös avustukseen 

sovellettavia säännöksiä. Näin ollen esimerkiksi avustuksen palauttamiseen ja takaisinperintään sekä 

hakijan selvittämis- ja tiedonantovelvollisuuteen sovellettaisiin valtionavustuslakia. 

 

2 §. Euroopan unionin lainsäädännön soveltaminen. EU:n valtiontukisääntöjen näkökulmasta 

tarkasteltuna ehdotetut avustukset ovat valtiontukia, sillä ne suunnataan taloudellista toimintaa 

harjoittaville yrityksille. Valtiontukea ei voi myöntää, ellei sille ole EU:n valtiontukisäännöissä 

oikeudellista perustaa. Pykälässä mainittaisiin, mihin valtiontukisäännöksiin ehdotetut avustukset 

perustuvat. Avustus mukailee yleisiä vähämerkityksellisen tuen ehtoja siten, että yhdelle yritykselle 

on mahdollista myöntää korkeintaan 200 000 euroa tukea. Yleisen vähämerkityksellisen tuen 

suuntaviivojen mukaan tukea voidaan myöntää yhdelle yritykselle enintään 200 000 euroa kolmen 

peräkkäisen verovuoden kuluessa, yrityksen saamat muut avustukset huomioiden. Kalatalousalalle 

on kuitenkin olemassa omat valtiontuen suuntaviivat. Kalatalouden vähämerkityksinen tuki ((EU) 

N:o 1388/2014) on rajattu 30 000 euroon yhtä yritystä ja kolmen vuoden ajanjaksoa kohden ja 

kalatalouden ryhmäpoikkeusasetus ((EU) N:o 717/2014) puolestaan sulkee ulkopuolelle 

suuryritykset. Tästä johtuen tukiohjelma notifioidaan eli ilmoitetaan komissiolle. Tuen myöntämisen 

edellytyksenä on komission antama hyväksyntä Suomen valtiontukiohjelmalle. Suomi on tehnyt 

komissiolle tukiohjelmaa koskevan ilmoituksen X.X.2020. 

 



3 §. Valtionapuviranomaiset. Pykälän 1 momentin mukaan valtionapuviranomaisena toimisivat 

Varsinais-Suomen, Pohjois-Savon ja Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset sekä ELY-

keskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus, jäljempänä kehittämis- ja 

hallintokeskus.  

 

Pykälän 2 momentin mukaan kehittämis- ja hallintokeskus maksaisi päätösten mukaiset avustukset 

ja päättäisi avustusten takaisinperinnästä. Varsinais-Suomen, Pohjois-Savon ja Lapin ELY-keskukset 

hoitaisivat muut valtionapuviranomaisen tehtävät. 

 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain (897/2009) 3 §:ssä säädetään ELY-

keskusten toimialasta ja tehtävistä. ELY-keskusten tehtäviin kuuluu yrittäjyyden ja 

elinkeinotoiminnan edistäminen sekä kalatalouden kehittäminen, mitä nyt säädettävä valtionavustus 

koskisi. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 

(1373/2018) 5, 10 ja 15 §:n mukaan kalatalouteen liittyvät tehtävät ovat keskitetty Varsinais-Suomen, 

Pohjois-Savon ja Lapin ELY-keskuksille.  

 

Kehittämis- ja hallintokeskus toimisi avustusten maksajana ja takaisinperinnästä vastaavana 

valtionapuviranomaisena. Kehittämis- ja hallintokeskus vastaa tällä hetkellä Euroopan meri- ja 

kalatalousrahaston sekä muiden kalatalouden avustusten maksamisesta ja myös avustusten 

takaisinperinnästä. Näin ollen käytäntö vastaisi nykyisin käytössä olevia vastuita kalatalouden 

avustusten myöntämisessä ja maksamisessa.  

 

4 §. Myöntämisen edellytykset. Avustukset myönnettäisiin valtionavustuslain mukaisina 

erityisavustuksina. Pykälän 2 momentissa edellytettäisiin, että tuen saajalla tulee olla riittävät 

taloudelliset edellytykset toteuttaa hanke. Avustuksen saajalla olisi lisäksi oltava edellytykset 

kannattavaan toimintaan ja edellytykset vastata hankkeella aikaansaadun toiminnan jatkuvuudesta 

hankkeen päättymisen jälkeen. 

 

Avustuksen myöntäminen olisi aina harkinnanvaraista siten, että avustuksen myöntäminen, määrä ja 

käyttötarkoitus riippuvat tuen myöntämän viranomaisen harkintansa nojalla tekemästä päätöksestä. 

 

Pykälän 3 momentissa tarkennettaisiin, että myönnettävää avustusta ei saa käyttää niihin 

käyttötarkoituksiin, jotka on rajattu kalastuksen ja vesiviljelyn vähämerkityksisestä tuesta annetun 

komission asetuksen (EU) N:o 717/2014 soveltamisalan ulkopuolelle. Tämän vuoksi pykälän 2 



momentin mukaan avustusta ei saisi käyttää mainitun asetuksen 1 artiklan a-k alakohdissa lueteltuihin 

käyttötarkoituksiin. Näin varmistetaan tuen yhteensopivuus Euroopan unionin yhteisen 

kalastuspolitiikan ja Euroopan meri- ja kalatalousrahaston tavoitteiden kanssa. Kalatalouden 

vähämerkityksisen tuen soveltamisalan ulkopuolelle ovat rajattu seuraavat asiat:  

 

1) tuki, jonka määrä vahvistetaan ostettujen tai markkinoille saatettujen tuotteiden hinnan tai määrän 

perusteella; 

2) tuki kolmansiin maihin tai jäsenvaltioihin suuntautuvaan vientiin eli tukea, joka liittyy suoraan 

vientimääriin, jakeluverkon perustamiseen ja toimintaan tai muihin vientitoimintaan liittyviin 

juokseviin kustannuksiin; 

3) tuki, jolla suositaan kotimaisia tuotteita tuontituotteiden kustannuksella; 

4) tuki kalastusalusten hankkimiseen; 

5) tuki kalastusaluksen pääkoneen tai apukoneiden nykyaikaistamiseen tai korvaamiseen; 

6) tuki aluksen kalastuskapasiteettiä lisääviin toimiin tai laitteisiin, jotka parantavat aluksen kykyä 

löytää kalaa; 

7) tuki uusien kalastusalusten rakentamiseen tai kalastusalusten tuontiin; 

8) tuki kalastustoiminnan väliaikaiseen tai pysyvään lopettamiseen, ellei asetuksessa (EU) N:o 

508/2014 erityisesti toisin säädetä; 

9) tukea koekalastuksen; 

10) tukea yrityksen omistuksen siirtämiseen; 

11) tukea suoriin istutuksiin, ellei niistä ole nimenomaisesti säädetty säilyttämistoimenpiteenä 

unionin säädöksessä tai ellei ole kyse koeistutuksesta. 

 

Tuen saajaa informoitaisiin hakuohjeessa, ettei avustusta voi käyttää näihin käyttötarkoituksiin. 

Asiasta tulisi maininta myös valtionavustuspäätöksen ehtoihin. 

 

Pykälän 4 momentin perusteella tukea ei saa myöntää eikä myönnettyä tukea antaa, jos tuen hakija ei 

ole noudattanut eräiden valtion tukea koskevien Euroopan yhteisöjen säännösten soveltamisesta 

annetun lain (300/2001) 1 §:ssä tarkoitettua tuen takaisinperintäpäätöstä. Kyse on EU:n 

valtiontukisääntelyyn liittyvästä niin sanotusta deggendorf –säännöstä, joka edellyttää, että 

tukijärjestelmästä on suljettu pois tuen maksaminen yritykselle, jolle on annettu sellaiseen komission 

aikaisempaan päätökseen perustuva maksamaton perintämääräys. 

 

 



5 §. Avustuksen määrä. 

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin avustuksen enimmäismäärästä prosentteina 

hyväksyttävistä kustannuksista. Tukiprosentti olisi enintään 50 prosenttia hankkeen tukikelpoisista 

kokonaiskustannuksista. 

 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin avustuksen enimmäismääristä. Suurin myönnettävä avustus olisi 

enintään 200 000 euroa. Avustuksen enimmäismäärä perustuu siihen, että avustus halutaan sovittaa 

valtiontukisääntöjen yleisen vähämerkityksellisen tuen ehtojen mukaiseksi. 

 

Pykälän 3 momentissa annettaisiin Elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskukselle mahdollisuus 

pyytää asiantuntijalausunto hakemuksen arviointiin liittyen. Kyse voisi olla esimerkiksi 

tutkimuslaitokselta pyydettävästä lausunnosta uuden teknologian soveltuvuudesta ja 

kannattavuudesta. 

 

6 §. Hyväksyttävät kustannukset. Pykälässä säädettäisiin hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista. 

Avustusta voitaisiin myöntää kehittämishankkeille. Kehittämishankkeet on pykälän 1 momentissa 

määritelty määräaikaiseen suunnitelmaan perustuvaksi kehittämistoiminnaksi, jonka tarkoituksena 

on tuotteiden tai menetelmien kehittäminen ja käyttöönotto vajaasti hyödynnettyjen kotimaisten 

kalojen ja kalavarojen käytön lisäämiseksi.  

 

Pykälän 2 momentissa on lueteltu hyväksyttävinä kustannuksina kehittämishankkeille tyypillisiä 

kustannuksia, kuten palkat. Myös kehittämishankkeeseen liittyvät investoinnit koneisiin ja laitteisiin 

sekä niihin liittyvät asennus-, muutos- ja korjaustyöt katsottaisiin hyväksyttäviksi kustannuksiksi. 

Lisäksi hyväksyttäviksi kustannuksiksi katsottaisiin kohtuulliset tiedottamiskustannukset, 

kohtuulliset selvitysten konsultti- ja asiantuntijapalveluista ja tietohallintopalveluista aiheutuvat 

kustannukset, käännös- ja tulkkauskustannukset, tulosten julkistamiseen liittyvät kustannukset ja 

muut vastaavat hankkeen aiheuttamat välittömät kustannukset ja hankkeen toteutuksen kannalta 

välttämättömät kustannukset. 

 

7 §. Avustuksen hakeminen. Valtionavustuslain 9 §:n mukaan avustusta haetaan kirjallisesti. 

Pykälässä säädettäisiin avustushakemuksen vähimmäissisällöstä. Pykälän 1 momentissa 

säädettäisiin, että avustusta haetaan kirjallisesti Varsinais-Suomen, Pohjois-Savon tai Lapin 

elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskukselta. Avustusta voisi hakea määräaikaisen hakumenettelyn 

puitteissa, jonka maa- ja metsätalousministeriö avaa.  



 

Hakemuksessa olisi pykälän 2 momentin 1 kohdan mukaan oltava hakijan nimi, yhteystiedot ja 

kotipaikka sekä yrityksen toimiala, koko ja yritys- ja yhteisötunnus. Pykälän 2 momentin 2 kohdassa 

säädettäisiin vaadittavasta suunnitelmasta tuotteiden tai menetelmien kehittämiseksi ja 

käyttöönottamiseksi vajaasti hyödynnettyjen kalojen käytön lisäämiseksi. Pykälän 2 momentin 3 

kohdassa edellytettäisiin hankkeen rahoitussuunnitelmaa ja tietoa haettavasta julkisesta rahoituksesta. 

Pykälän 2 momentin 4 kohdassa edellytettäisiin yrityksen tilinpäätöstietoja kahdelta edelliseltä 

vuodelta, jotta voitaisiin arvioida hakijan taloudellisia edellytyksiä hankkeen toteuttamiseksi sekä 

myönnettävän avustuksen määrää.  

 

Tuen myöntämisen kannalta on tärkeää, että tuen myöntämisen kannalta olennaiset tiedot käyvät ilmi 

selkeästi ja jäsennellysti hakemuksesta. Tämän vuoksi esitetään, että maa- ja metsätalousministeriö 

vahvistaisi avustusten hakemiseen sovellettavan hakulomakkeen ja laatisi lomakkeen täyttämisen 

ohjeistuksen. 

 

8 §. Hakemusten käsittely ja priorisointi. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin, että elinkeino-, 

liikenne-, ja ympäristökeskukset arvioisivat yhdessä tulleet hakemukset esitettyjen kriteerien ja 

painotusten perusteella. Käytettävän rahoituksen tarkoituksenmukaisen käytön kannalta olisi tärkeää, 

että elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskukset arvioisivat hankkeita yhdessä. Pykälän 1 momentin 

1 kohdassa asetettaisiin kriteeriksi hankkeen odotettu vaikuttavuus vajaasti hyödynnettyjen kalojen 

käytön lisäämiseksi tai niiden käytön edellytysten parantamiseksi suhteessa haettuun 

avustusmäärään. Kyseistä kriteeriä painotettaisiin 70 prosentilla. Pykälän 1 momentin 2 kohdassa 

asetettaisiin kriteeriksi hankkeen uutuusarvo, jota painotettaisiin 30 prosentilla. Pykälän 2 

momentissa säädettäisiin, että elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskukset asettaisivat 

määräaikaisessa hakumenettelyssä tulleet hankkeet paremmuusjärjestykseen ja niitä rahoitettaisiin 

käytettävissä olevan määrärahan puitteissa.  

 

9 §. Avustuksen maksaminen. Pykälässä säädettäisiin avustuksen maksamisesta. Avustus 

maksettaisiin toteutuneiden kustannusten mukaisesti. Pykälän 2 momentin mukaan maa- ja 

metsätalousministeriö vahvistaisi lomakkeen, jolla maksatusta haetaan.  

 

10 §. Selvitys valtionavustuksen käytöstä. Pykälässä edellytettäisiin avustuksen saajaa toimittamaan 

tuen myöntäneelle ELY-keskukselle selvitys hankkeella saavutetuista tuloksista ja hankkeen 

vaikuttavuudesta.  



 

Elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskus määräisi avustuspäätöksessä ajankohdan, johon mennessä 

selvitys on annettava ELY-keskukselle.  

 

11 §. Voimaantulo. 

 

Asetuksen on tarkoitus tulla voimaan x päivänä xxxxkuuta 2020 ja olla voimassa 31 päivään 

kesäkuuta 2021. Asetusta sovellettaisiin sen voimassaoloaikana myönnettäviin avustuksiin. 

 

 

3 Ehdotuksen vaikutukset  

 

Vaikutukset viranomaisten toimintaan  

Tukiviranomaisina toimivat elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskukset myöntäisivät avustukset. 

Koska kyse on rajatusta määrästä avustuspäätöksiä ja ELY-keskukset myöntävät jo tällä hetkellä 

yritystukia kalatalousalalla, niiden arvioidaan pystyvän arvioimaan tukihakemukset ja tekemään 

avustuspäätökset nykyisten resurssien puitteissa.  

 

Vaikutukset yritysten toimintaedellytyksiin  

Kehittämishankkeiden menestyksekäs toteuttaminen voisi lisätä vajaasti hyödynnettyjen kalojen 

käyttöä arviolta miljoona kiloa. Tavoitteen saavuttaminen loisi uusia työpaikkoja sekä alkutuotantoon 

että kalanjalostusteollisuuteen sekä lisäisi vajaasti hyödynnetyistä kaloista saatavien tuotteiden arvoa 

arviolta 5-10 miljoonaa euroa. Myönnettävillä avustuksilla yritykset voisivat nopeuttaa uusien 

innovaatioiden ja prosessien kehittämistä ja pilotointia vajaasti hyödynnettyjen kalojen 

hyödyntämiseksi elintarviketuotannossa.  

 

Taloudelliset vaikutukset  

Vuoden 2020 neljännessä lisätalousarviossa on kalatalouden arvoketjun koronakriisistä elpymisen 

edistämiseksi osoitettu 1 000 000 euron määräraha.  

 

Yhteiskunnalliset vaikutukset 

Kalan syöminen pidentää suomalaisten elinikää ja parantaa elämänlaatua vähentämällä tautitaakkaa.  

 

Ympäristövaikutukset 



Kotimaisten vajaasti hyödynnettyjen kalojen käytön lisäämisellä olisi myönteisiä vaikutuksia myös 

hiilineutraaliuden ja ympäristön kannalta. Kotimaisen kalan hiilijalanjälki on alhainen ja sen käytön 

lisäys johtaisi osaltaan kohti kalaisaa ruokavaliota, jonka hiilijalanjälki on arvion mukaan noin 5 % 

pienempi kuin keskivertosuomalaisen ruokavalion. Käytön lisäyksen ansiosta kalastus poistaisi myös 

entistä enemmän ravinteita vesistöistä ja vähentäisi siten niiden rehevöitymistä. 

 

4 Valmistelu ja lausuntopalaute  

 

Asetusehdotus on valmisteltu maa- ja metsätalousministeriössä. 

 

Komissiolle on lähetetty ilmoitus valtiontukijärjestelmästä X.X.2020. 

 

Ehdotuksesta pyydettiin lausuntoja ajalla x.-xx.x.2020 keskeisiltä sidosryhmiltä erillisellä 

lausuntopyynnöllä. Lausuntoja saapui määräaikaan mennessä… 

 

 

 

 

 

 


