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Valtionavustuslain nojalla annettuja 
uusia asetuksia
Jatkossa valtionavustuksiin valmistellaan valtionavustuslain nojalla valtioneuvoston 
asetus/asetuksen muutos
Huomioon EU:n valtion tukia koskeva sääntely (yleinen ryhmäpoikkeusasetus, de minimis –
asetus jne) – osoitetaan Komissiolle että sääntely on otettu huomioon ja tarvittaessa siis 
noudatetaan sovellettavan säädöksen vaatimuksia.
Asetusluonnokset käsitellään TEM:n yritystukineuvottelukunnassa.
Asetuksessa säädetään avustuksen myöntämisen perusteista. Asetukset ovat määräaikaisia.
• 669/2020 Valtioneuvoston asetus kaupunkien vesien hallintaa ja niiden haitallisten aineiden 

vähentämistä koskeviin hankkeisiin vuosina 2020–2025 myönnettävästä 
valtionavustuksesta, 28.9.2020 

• 657/2020 Valtioneuvoston asetus ravinteiden kierrätyksen ja jätevesihuollon 
energiatehokkuuden hankkeisiin vuosina 2020–2026 myönnettävästä valtionavustuksesta, 
14.9.2020
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Tuki palveluna ja tavarana (1/2)
Vesienhoitoa ja merenhoitoa koskeva tuki (VMJL 1 a luku)
• Tuki voi olla tavaroita ja palveluja. ELY järjestää. 
• Järjestelmä perustuu siihen että lain tasolla yleiset säännökset ja asetuksella annetaan 

tukimuotokohtaiset säännökset.
• 507/2020 Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta, 30.6.2020
• Lain sisällössä huomioitu EU:n valtiontukisäännökset

510/2020 Valtioneuvoston asetus maatalousmaan kipsikäsittelyyn vuosina 2020-2025 
myönnettävästä tuesta, 30.6.2020
• Asetuksen sisällössä huomioitu EU:n valtiontukisäännökset, maatalouteen sovellettavat.
• Yhteistyö MMM:n asiantuntijoiden kanssa, ml. MMM:n EU:n valtion tukiasiantuntija
• Ilmoitettu MMM:stä Komissiolle
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Tuki palveluna ja tavarana (2/2)
Luonnon monimuotoisuuden suojelun ja hoidon tuki (LSL 1 a luku, HE 116/2020 vp)
• Tuki voisi olla tavaroita ja palveluja (niitto, raivaus, aitaamistarvikkeet jne.). 
• ELY-keskus toimisi tukiviranomaisena ja järjestää tuen. 
• Säännöksissä huomioon EU:n valtiontukisäännökset. 
• Järjestelmä perustuisi siihen, että lain tasolla yleiset säännökset ja asetuksella annetaan 

tukimuotokohtaiset säännökset.
• Säädösvalmistelu osana Helmi-ohjelmaa ja luonnonsuojelulain uudistusta; LSL:iin ei nykyisellään sisälly 

kunnostukseen ja hoitoon liittyvien toimien taloudellisen tukemisen tai kannustinjärjestelmää koskevaa 
sääntelyä.

Valmistelussa asetus perinnebiotooppien kunnostuksen ja hoidon tuesta
• Tuettavaa toimintaa olisivat perinnebiotooppien tarvittava kunnostaminen ja niiden hoidon edellyttämät 

toimenpiteet.
• Asetuksen sisällössä huomioitu EU:n valtiontukisäännökset, maatalouden RPA, yleinen RPA, de 

minimis.
• Yhteistyö erityisesti MMM:n asiantuntijoiden kanssa.
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