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LAUSUNTO
31.5.2021

VN/12404/2021
VN/12404/2021-MMM-17

Työ- ja elinkeinoministeriölle

Maa- ja metsätalousministeriön lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi
valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021-2028 (VN/12404/2021)
Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi
valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021-2028. Maa- ja
metsätalousministeriö esittää lausuntonaan seuraavaa:
2 § Määritelmät
Maa- ja metsätalousministeriö ehdottaa, että määritelmiin lisättäisiin kalanjalostuksen
määritelmä, sillä kalanjalostuksen tukeminen on jatkossa mahdollista perustuen
valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021‒2028 annettavaan lakiin
(HE 46/2021).
3 § Aiemmin myönnettyjen avustusten huomioon ottaminen
Maa- ja metsätalousministeriön näkemyksen mukaan 3 §:stä voi saada sen käsityksen, että
kyse olisi koko tukijärjestelmän vaikutusten arvioinnista. Pykälää olisi hyvä täsmentää
lisäämällä viittaus tuensaajaan siten, että ”vaikutukset on arvioitava uutta avustushakemusta
käsiteltäessä, jos avustuksen myöntämisestä tuensaajalle on kulunut enintään viisi vuotta.”
4 § Avustuksen myöntäminen ja käyttökohteet
Pykälän kohdan 4) mukaan hiilineutraalisuuden edistäminen olisi yrityksen
kehittämisavustuksen käyttökohde. Maa- ja metsätalousministeriön näkemyksen mukaan
kyseisessä kohdassa mainitut toimenpiteet energia- ja materiaalitehokkuuteen ovat
käsitteenä konkreettisempi ilmaisutapa tuen käyttökohteena ja jonka seurauksena voidaan
edistää hiilineutraalisuutta. Hiilineutraalisuus on enemmänkin jonkin toimenpiteen tai
ennemminkin useiden hiilineutraalisuuteen vaikuttavien toimenpiteiden toteuttamisen
jälkeen tapahtuva ilmiö tai vaikutus kuin konkreettinen tuen käyttökohde. Hiilineutraalisuuden
käsitettä tai ilmastonmuutoksen sopeutumista ei ole tarkemmin myöskään avattu
asetusluonnoksen perusteluissa. On huomattava, että hiilineutraalisuuteen liittyvät myös
kompensaatiotoimet ja jää epäselväksi onko avustuksella tarkoitus tukea myös
kompensaatiotoimia tai onko tarkoituksena, että tukikelpoisena kustannuksena voisivat olla
myös päästövähennyskustannukset?
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7 § Sovellettavat Euroopan unionin valtiontukisäännöt
Yrityksen
kehittämisavustuksen
myöntämisen
edellytyksistä
ja
sovellettavissa
valtiontukisäännöistä säädetään lakiesityksen (HE 46/2021) 7 §:ssä, siten, että avustus
voidaan myöntää myös muiden Euroopan komission hyväksymien valtiontukisääntöjen
mukaisena. Jotta kalanjalostuksen tukeminen olisi mahdollista, niin tämän tulisi näkyä
asetusluonnoksen 7 §:ssä, jossa säädetään tarkemmin sovellettavista valtiontukisäännöistä.
Tässä yhteydessä maa- ja metsätalousministeriö haluaa huomauttaa, että lakiesityksessä
käytetyt käsitteet eivät täysin vastaa niitä sanamuotoja, joita kalataloutta koskevissa
valtiontukisäännöissä käytetään.
Euroopan komissiolle valtiontuesta toimitettavassa ilmoituslomakkeessa puhutan kalan
jalostuksesta ja kaupan pitämisestä. Asetusluonnoksen 7 §:ssä tulisi ottaa huomioon myös
se mahdollisuus, että avustusta myönnettäisiin Euroopan komissiolle tehtävän erillisen
kalatalouden suuntaviivoihin perustuvan ilmoituksen mukaisesti. Asetusluonnoksessa
mainitut yleinen ryhmäpoikkeusasetus ja vähämerkityksinen tuki eivät soveltamisalaltaan ole
riittävät kalanjalostuksen tukemiseen. Maa- ja metsätalousministeriö ehdottaa seuraavia
muutoksia asetusluonnokseen:
7 § Sovellettavat Euroopan unionin valtiontukisäännöt
Yrityksen kehittämisavustusta myönnettäessä noudatetaan valtiontukien
yleistä ryhmäpoikkeusasetusta, ellei jäljempänä säädetä, että avustus
myönnetään de minimis –tukena tai komissiolle erikseen ilmoitettuna
tukena.
Avustus voidaan myöntää myös tilapäisistä puitteista valtiontukitoimenpiteille
talouden tukemiseksi tämänhetkisessä covid-19-epidemiassa annetun
komission tiedonannon C(2020) 1863 mukaisena väliaikaisena valtiontukena,
jos jäljempänä niin säädetään. Kalanjalostukseen myönnettävien
avustusten osalta noudatetaan avustusjärjestelmää koskevaa komission
antamaa valtiontukipäätöstä.
17 § Kehittämistoimenpiteisiin myönnettävän avustuksen ja muiden valtiontukien
yhteenlaskettu enimmäismäärä
Asetusluonnoksen määritelmissä on määritelty, mitä tarkoitetaan de minimis –tuella, jota on
käsitteenä käytetty eri pykälissä. Kuitenkin 17 §:ssä viitataan vähämerkityksistä tukea
koskevaan asetukseen. Johdonmukaisuuden vuoksi olisi hyvä viitataan de minimis –tukeen
myös 17 §:ssä.
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