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EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI KIERTOTALOUDEN INVESTOINTI-JA
KEHITTÄMISAHANKKEISIIN MYÖNNETTÄVÄSTÄ AVUSTUKSESTA
1 Yleisperustelut
Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman strategisten tavoitteiden toimeenpanoa tuetaan
kärkihankkeilla, joista yksi on biotalous ja puhtaat ratkaisut. Vuoden 2018 talousarviossa on
myönnetty kiertotalouden investointi- ja kehittämistukea vuodelle 2018. Kiertotalouden
ydinajatus on säilyttää materiaalit ja niiden arvo talouden kierrossa mahdollisimman pitkään
ja korvata uusiutumattomia luonnonvaroja kestävästi tuotetuilla uusiutuvilla materiaaleilla.
Investointi- ja kehittämisavustus on tarkoitettu uusiin tulevaisuuden kiertotalousratkaisuihin,
kansainvälisen edelläkävijyyden ja kansallisen kiertotalouden tiekartan tavoitteiden
saavuttamiseksi.
Valtion vuodelle 2018 antaman talousarvion mukaan investointi- ja kehittämisavustusta
voidaan myöntää 2 miljoonaa euroa. Kyseessä on kolmen vuoden siirtomääräraha. Julkisen
talouden suunnitelmassa on vuodelle 2019 tarkoitus myöntää toiset kaksi miljoonaa euroa.
Asetus ehdotetaan annettavaksi valtionavustuslain (688/2001) 8 §:n ja valtion talousarviosta
annetun lain (423/1988) 7 c §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 689/2001.
Avustus ehdotetaan myönnettäväksi avustuksen hakijoille valtionavustuslain (688/2001)
nojalla ja vähämerkityksistä tukea (jatkossa de minimis -tukea) (komission asetus 1407/2013)
koskevien Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan nojalla
valtiontukisääntöjen de minimis -tukena.
Asetus on määräaikainen ja sen ehdotetaan tulevan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018 ja
sen on tarkoitus olla voimassa 31 päivään joulukuuta 2021.
2 Keskeiset ehdotukset
Ehdotuksen tavoitteena on edistää kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeita.
Asetusehdotus sisältäisi keskeiset avustuksen myöntämiseen ja käyttöön liittyvät ehdot, jotka
koskevat muun muassa avustuksen hyväksyttäviä kustannuksia ja erityisiä hankkeissa
noudatettavia ehtoja.
3 Avustuksen ilmoittaminen komissiolle
De minimis -tuki voidaan ottaa käyttöön hallinnollisesti kevyempänä menettelynä ja ilman,
että ohjelma tarvitsisi komission ennakkohyväksynnän. Tuen ehtojen mukaan alle 200 000
euron tuki, joka myönnetään yritykselle kolmen peräkkäisen verovuoden kuluessa, on
merkitykseltään niin vähäistä, ettei siitä tarvitse tehdä ennakkoilmoitusta komissiolle. De
minimis -tuista ei tarvitse myöskään jälkikäteen raportoida komissiolle tai kansallisille
viranomaisille. Tuen hakijalta kysytään hankehakemuksessa, onko hakija saanut kuluvan ja
kahden edeltävän verovuoden ajanjaksolla de minimis -tukea.

4 Yksityiskohtaiset perustelut
1 § Soveltamisala
Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi soveltamisalasta. Kyse on valtionavustuslain 5 §:n
mukaisesta erityisavustuksesta. Työ- ja elinkeinoministeriö voi myöntää kiertotalouden
innovaatioedellytysten turvaamiseksi avustusta kiertotalouden investointi- ja
kehittämishankkeisiin.
Pykälässä todetaan avustukseen sovellettavan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn
sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annettua komission
asetusta (EU) N:o 1407/2013. De minimis -tuella tarkoitetaan vähämerkityksistä julkista
tukea, jonka määrä on enintään yhteensä 200 000 euroa yhtä yritystä kohden kuluvan ja
kahden edellisen verovuoden ajanjaksolla. Tietyillä toimialoilla on pienemmät de minimis rajat. Maataloutta ja kalataloutta ei koske yleinen de minimis- asetus, vaan maataloutta koskee
maatalouden de minimis -asetus ((EU) N:o 1408/2013) ja siinä oleva 15 000 euron (3 v.) raja
ja kalataloutta koskee kalatalouden de minimis- asetus ((EU) N:o 717/2014) ja siinä oleva
30 000 euron (3 v.) raja.
Asetuksessa tarkoitettuihin avustuksiin sovellettaisiin lisäksi, mitä valtionavustuslaissa
säädetään.
2 § Määritelmät
Pykälässä määriteltäisiin asetuksen soveltamisen kannalta keskeiset käsitteet. Pykälään
ehdotetaan otettavaksi pilotointi- ja demonstraatiohankkeiden, investoinnin ja
selvityshankkeen määritelmiä.
3 § Valtionapuviranomainen
Tukiviranomaisena toimii työ- ja elinkeinoministeriö, joka myöntää ja maksaa avustuksen.
4 § Avustuksen saajat
Pykälässä ehdotetaan määriteltäväksi avustuksen saajat. Avustusta voidaan myöntää
Suomessa rekisteröidylle, taloudellista toimintaa harjoittavalle yhtiölle, muulle yhteisölle,
yhdistykselle, osuuskunnalle, säätiölle tai itsenäiselle ammatinharjoittajalle. Saajana voi olla
myös edellä mainittujen yhteistoimintaa edistävä liiketaloudellinen konsortio (ekosysteemi),
jota voi edustaa koordinaattoriksi nimetty hakija.
5 § Avustuksen käyttötarkoitus
Pykälään ehdotetaan otettavaksi säännös avustuksen käyttötarkoituksesta, joka vastaa
sisällöltään vuoden 2018 talousarvion momentin 32.20.44 sisältöä. Tarkoituksena on edistää
yritysten ja muiden toimijoiden systeemistä muutosta kohti kiertotaloutta. Avustusta voitaisiin
myöntää myös esimerkiksi selvityksiin, jotka tähtäävät kiertotalouden eri toimijoiden
investointitoiminnan edistämiseen.
Avustus on tarkoitettu aineellisiin tai aineettomiin investointeihin, jotka sisältävät uusia
kiertotalouden liiketoimintamalleja, uusia alustoja tai digitaalisia palveluja, toimintamalleja
sekä tuote- ja palvelusuunnittelua, joka tukee tuotantoa tai käyttöä, korjaamista,
huollettavuutta, päivittämistä, jakamista, vuokraamista taikka muuta kiertotalouden
kaupallista käyttöönottoa.
6 § Avustuksen enimmäismäärä
Pykälään ehdotetaan otettavaksi säännös avustuksen enimmäismäärästä prosentteina
hyväksyttävistä kustannuksista. Myönnettävän avustuksen osuus hyväksyttävistä
kustannuksista voi investointihankkeessa olla enintään 25 prosenttia ja muissa tuettavissa
hankkeissa enintään 50 prosenttia.

Laajassa yhteistyöhankkeessa voidaan koordinaatiokustannuksia hyväksyä enintään 10
prosenttia.
7 § Avustuksen hakeminen
Avustushakemus toimitetaan työ- ja elinkeinoministeriöön. Avustuksella tulee olla kannustava
vaikutus hankkeen aloittamiseen. Pykälässä ehdotetaan, että hakemus tulee tehdä ennen
hankkeen aloitusta. Valmisteluun liittyviä kustannuksia voidaan hyväksyä siltä osin kuin ne
ovat hyväksyttäviä kustannuksia 9 §:n nojalla.
8 § Hakemuksen sisältö
Pykälässä mainitaan ne tiedot hankkeesta, joita hakemuksessa on vähintään oltava.
9 § Hyväksyttävät kustannukset
Pykälässä säädettäisiin hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista. Mikäli avustuksen saaja ei
voi tehdä arvonlisäveron vähennystä, hyväksytään kustannukset arvonlisäveroineen. Tällainen
tilanne voi olla esimerkiksi investointikustannuksissa tai pienten yritysten kohdalla, joilla on
vähäinen liikevaihto ja jotka eivät ole hakeutuneet arvonlisäverovelvollisiksi.
10 § Avustuksen maksaminen
Pykälään ehdotetaan otettavaksi säännökset avustuksen maksamisesta ja siinä käytettävästä
menettelystä. Pykälän 1 momentin mukaan avustus maksettaisiin jälkikäteen toteutuneiden
kustannusten perusteella.
Valtion vuoden 2018 talousarvion perusteluissa on mainittu, että investointi- ja kehittämistuki
on tarkoitettu uusiin tulevaisuuden kiertotalousratkaisuihin kansainvälisen edelläkävijyyden ja
kansallisen kiertotalouden tiekartan tavoitteiden saavuttamiseksi. Siksi vaikuttavuutta
arvioitaessa on tärkeää, että avustuksen saaja on velvollinen maksatushakemuksen yhteydessä
antamaan loppuraportin hankkeen tuloksista ja niiden hyödyntämismahdollisuuksista.
11 § Avustuksen ehdot
Pykälässä ehdotetaan, että avustuksen saaja on velvollinen noudattamaan avustuksen myöntöja maksatuspäätöksissä mainittuja avustuksen käyttämistä ja maksamista koskevia ehtoja ja
rajoituksia.
12 § Voimaantulo
Asetus ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018 ja olisi voimassa 31 päivänä
joulukuuta 2021 asti. Valtion talousarviosta annetun lain 7 §:n 3 momentin mukaan
siirtomäärärahaa saa siirtää käytettäväksi sen mukaan kuin talousarviossa päätetään
varainhoitovuoden jälkeen yhden tai kahden seuraavan varainhoitovuoden aikana. Koska kyse
on kolmen vuoden siirtomäärärahasta, voidaan hankkeiden kustannuksia maksaa
myöntövuotta seuraavan kahden vuoden ajan.
5 Esityksen taloudelliset vaikutukset
Määrärahan hallinnointi hoidetaan työ- ja elinkeinoministeriöstä normaalina virkatyönä.
Määrärahalla on mahdollista myös maksaa ministeriön määrärahan hallinnoinnista syntyneitä
kuluja sekä mahdollisen yrityksille ja muille toimijoille suunnatun kiertotalouden
investointeja edistävän ideakilpailun kuluja.
Investointi- ja kehittämisavustukset toimivat uuden teknologian, palvelujen ja kiertotalouden
toimintamallien edistäjinä.

Kiertotalouden ydinajatus on säilyttää materiaalit ja niiden arvo talouden kierrossa
mahdollisimman pitkään ja korvata uusiutumattomia luonnonvaroja kestävästi tuotetuilla
uusiutuvilla materiaaleilla.
Investointi- ja kehittämisavustus on tarkoitettu uusiin tulevaisuuden kiertotalousratkaisuihin
kansainvälisen edelläkävijyyden ja kansallisen kiertotalouden tiekartan tavoitteiden
saavuttamiseksi. Hankkeella tulee olla kiertotaloudellisia vaikutuksia sekä muita
merkityksellisiä innovaatio- ja ympäristövaikutuksia sekä työllisyysvaikutuksia, jotka mm on
hakemuksessa mainittava.
Vuonna 2018 myönnettävän investointi- ja kehittämistuen enimmäismäärä on kaksi miljoonaa
euroa. Määräraha on kolmen vuoden siirtomääräraha. Julkisen talouden suunnitelmassa on
vuodelle 2019 tarkoitus myöntää toiset kaksi miljoonaa euroa. Hankkeiden ja määrärahan
vaikuttavuusarviointi voitaneen tehdä vasta 2021, kun hankkeiden viimeiset raportit ovat
tulleet. Viimeistään tällöin voidaan arvioida, tulisiko tukiohjelmaa jatkaa.
Toteutettavilla hankkeilla ja avustuksilla pyritään vaikuttamaan myös uusien työpaikkojen
syntymiseen. Kiertotalouden investointituella tavoitellaan uusia ratkaisuja, joita uskallettaisiin
ottaa liiketoiminnalliseen käyttöön. On vaikea arvioida luotettavasti, mikä rooli juuri
kiertotalouden investointi- ja kehittämistuella on vientiin ja niiden myötä alan työpaikkojen
syntymiseen. Kokonaisuudessaan Business Finland-konsernin eri rahoitustuotteilla (Finnvera,
Tekes, työ- ja elinkeinoministeriö ja ELY-keskusten rahoitustuotteet) on tämän lisäksi
merkittävä rooli näiden yritysten kehittämisessä ja pysymisessä Suomessa.
6 Asian valmistelu ja pyydetyt lausunnot
Asetusehdotus on valmisteltu työ- ja elinkeinoministeriössä ja se on käsitelty
yritystukineuvottelukunnassa.
Asetuksesta on pyydetty lausunnot valtionvarainministeriöstä, asunto-, energia- ja
ympäristöministeriöltä, maa- ja metsätalousministeriöltä, Elinkeinoelämän keskusliitosta,
Innovaatiorahoituskeskus Tekesiltä, Finpro Oy:ltä, Sitrasta, Suomen Yrittäjiltä ja Teknologian
tutkimuskeskus VTT Oy:ltä. Lausunnon antajat ovat pitäneet rahoitusta hyvänä, joskin
päällekkäisyydet muiden rahoitusinstrumenttien kanssa tulee välttää.
Sitra on lausunnossaan todennut muun muassa, että de minimis- instrumentin ylärajana oleva
200 000 euroa kolmessa vuodessa on teollisessa mittakaavassa toimiville yrityksille usein
riittämätön tuki, eikä se siten kannusta tarvittaviin pilotointi- ja investointihankkeisiin. Sitran
mukaan moniin tutkimus- ja tuotekehitys hankkeisiin on saatu julkista tukea, jolloin de
minimis -tuen maksimimäärä on ylittynyt eikä pilotointivaiheeseen ole täten mahdollista saada
enää tukea tämän asetuksen nojalla. Sitran näkemyksen mukaan erityisesti teollisen
mittakaavan pilotointi- ja demonstrointihankkeet tarvitsisivat tällä hetkellä lisätukea. Sitra
sekä ympäristöministeriö ovat esittäneet, että tukea voitaisiin myöntää myös yleisen
ryhmäpoikkeusasetuksen (EU) N:o 651/2014 (EUVL L 187 26.6.2014, s 1, sellaisena kuin
asetus on muutettuna komission asetuksella (EU)2017/1084, annettu 14.6.2017) mukaisena
tukena.
Tavoitteena on, että useat erilaiset kiertotalouden investointi ja kehittämishankkeet voisivat
saada avustusta käytettävissä olevien määrärahojen rajoissa. Työ- ja elinkeinoministeriö tulee
seuraamaan tiivisti kokeilua jo vuoden 2018 aikana. Sitran ja ympäristöministeriön muuten
esittämät kommentit on huomioitu jatkovalmistelussa.
Metsäteollisuus ry:n lausunnossa on pidetty tärkeänä, että uusiotuotteet ja materiaalit eivät
rajaa avustuksen saajia pelkästään jätteiden hyötykäyttöä edistäviin hankkeisiin.

Metsäteollisuus ry on korostanut, että myös sellaiset hankkeet, joissa kehitetään esimerkiksi
kiertotalouden mallin mukaisia suljettuja prosesseja, voivat hakea avustusta asetuksen nojalla.
Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry on lausunnossaan esittänyt määritelmiin muutoksia ja
esittänyt yleisesti parannuksia YVA- ja ympäristölupamenettelyjen sujuvuuteen ja
viranomaisvalmisteluihin erityisesti kun kyseessä on kiertotalouden uudet toimintamallit.
Ehdotuksen määritelmät ovat hallituksen talousarvion päätöksen perusteluiden mukaiset.
Tekes toteaa lausunnossaan, että sen yritysrahoitus on suunnattu kansainvälistä kasvua
hakeville pk-yrityksille sekä suuryritysten verkottuneille hankkeille. Sen rahoitus kohdistuu
tuotekehityksessä esikaupalliseen vaiheeseen aina ratkaisun pilotointiin ja demonstrointiin
saakka. Tekesin rahoitus lähellä markkinoita olevissa hankkeissa on lainaa, kun taas
esitetyssä asetuksessa kyse on avustuksesta. Työ- ja elinkeinoministeriön sekä 1.1.2018
toimintansa aloittavan Business Finlandin tulee toimia tiiviissä yhteistyössä, jotta
päällekkäisiä rahoituspalveluja ei synny ja rahoituspalvelut olisivat toisiaan täydentäviä.
7 Voimaantulo
Asetus ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018 ja olisi voimassa 31 päivänä
joulukuuta 2021 asti.

