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732/2020

Laki
luonnonsuojelulain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan luonnonsuojelulain (1096/1996) 6 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on lais-

sa 1587/2009, sekä
lisätään lakiin uusi 1 a luku seuraavasti:

6 §

Luonnonsuojelun hallinto

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tehtävänä on edistää ja valvoa luonnon- ja

maisemansuojelua alueellaan. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus toimii lisäksi 1 a
luvun mukaisena tukiviranomaisena ja ohjaa, valvoo ja edistää tuen toimeenpanoa ja so-
veltamista.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

1 a luku

Luonnon monimuotoisuuden suojelun ja hoidon tukeminen

6 a §

Tuki

Tässä laissa tarkoitettujen lajien elinympäristöjen sekä luontotyyppien ja luonnon- tai
kulttuurimaiseman ennallistamista, kunnostusta ja hoitoa edistäviin toimenpiteisiin voi-
daan myöntää harkinnanvaraista tukea valtion talousarviossa vahvistetun enimmäismää-
rän rajoissa. Tuki koostuu tavaroista ja palveluista.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi myöntää tukea hakemuksesta tai maan-
omistajan kirjallisella suostumuksella. Jos tuki edistää tuen saajan taloudellista toimintaa,
se voidaan myöntää ainoastaan hakemuksen perusteella.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä tuen sisällöstä.

6 b §

Tuen järjestäminen

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus järjestää tuen hankinnan ja sen luovuttamisen
tuen saajalle. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tehtäviin kuuluu tukemisen
suunnittelu, tuen hankinnan valmistelu, hankintapäätöksen ja -sopimuksen tekeminen
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sekä hankinnan ja tuen luovuttamisen järjestäminen tukipäätökseen perustuen sekä muut
tukemisen edellyttämät järjestämistehtävät.

Tavaroiden ja palvelujen hankinnasta säädetään julkisista hankinnoista ja käyttöoikeus-
sopimuksista annetussa laissa (1397/2016).

6 c §

Euroopan unionin lainsäädännön soveltaminen

Siltä osin kuin tuki kohdistuu yrityksen tai muun yhteisön taloudelliseen toimintaan,
myönnettävästä tuesta säädetään lisäksi valtiontukea koskevissa Euroopan unionin sää-
döksissä.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä luonnon monimuotoi-
suuden suojeluun ja hoitoon tarkoitettua valtiontukea koskevien Euroopan unionin sää-
dösten mukaisen tuen myöntämisestä, myöntämisen edellytyksistä, rajoituksista, käytöstä
ja tuen saajan velvollisuuksista sekä tukiehdoista.

6 d §

Tuen hakija ja suostumuksen antaja

Tukea voivat hakea ja suostumuksen tuen myöntämiseen antaa luonnolliset henkilöt,
yritykset, muut yhteisöt taikka julkisyhteisöt lukuun ottamatta valtiota.

6 e §

Tuen hakeminen ja suostumuksen antaminen

Tukea on haettava kirjallisesti elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta tai maan-
omistajan on annettava siihen kirjallinen suostumus ennen tuettavan toimen aloittamista.
Tukea ei voi myöntää ennen kuin samaan toimeen myönnetyn tuen vaikutusaika on päät-
tynyt.

Tukihakemuksen on sisällettävä tiedot:
1) hakijasta;
2) hankkeesta tai toimenpiteestä, johon tukea haetaan;
3) tukikelpoisista kustannuksista ja niiden laskentaperusteista;
4) hankkeeseen tai toimenpiteeseen saadun muun julkisen rahoituksen muodosta ja

määrästä;
5) hankkeesta tai toimenpiteestä tässä laissa tarkoitetuille lajeille, luontotyypeille taik-

ka luonnon- tai kulttuurimaisemille koituvista hyödyistä.
Jos tukea myönnetään maanomistajan kirjallisen suostumuksen nojalla, on elinkeino-,

liikenne- ja ympäristökeskuksen varmistettava, että sillä on 2 momentissa tarkoitetut tie-
dot.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä tukihakemuksen si-
sällöstä.

6 f §

Hakuaika ja tiedottaminen

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi asettaa tuen hakemiselle hakuajan. Elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on tiedotettava mahdollisuudesta hakea tukea,
hakemisessa noudatettavasta menettelystä sekä tuen myöntämisen edellytyksistä ja eh-
doista.
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6 g §

Tuen myöntämisen edellytykset

Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että tuki kokonaisuutena arvioiden edistää luon-
non monimuotoisuuden suojelua koskevien tavoitteiden saavuttamista eikä samaan toi-
menpiteeseen ole myönnetty muuta julkista rahoitusta.

Tuki voi kattaa kustannukset osaksi tai kokonaan. Myönnettävän tuen laskentaperustee-
na on tavaran tai palvelun arvonlisäverollinen myyntihinta elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskukselle.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä tuen myöntämisen
edellytyksistä ja tuen määrästä sekä tuen määräytymisen perusteista.

6 h §

Tukihakemuksen tai suostumuksen peruuttaminen

Tuen hakija voi peruuttaa hakemuksen tai maanomistaja tuen myöntämiseen annetun
suostumuksen kokonaan tai osittain tukipäätöksen tiedoksi saamiseen saakka. Hakijan tai
maanomistajan on viivytyksettä ilmoitettava peruuttamisesta kirjallisesti elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskukselle.

Hakemuksen tai suostumuksen voi kuitenkin peruuttaa tukipäätöksen tiedoksi saamisen
jälkeen, jos kyse on ylivoimaisesta esteestä tai muusta poikkeuksellisesta tukemisen estä-
västä luonnonolosuhteesta. Peruutus on tehtävä välittömästi, kun ylivoimainen este tai
poikkeuksellinen luonnonolosuhde on tullut tuen saajan tietoon.

6 i §

Päätös ja sopimus

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tekee kirjallisen päätöksen tuesta. Päätös on
tehtävä myös 6 h §:ssä tarkoitetussa tuen peruutusta koskevassa asiassa.

Myönteisen tukipäätöksen on sisällettävä tuen enimmäismäärä, tuen rahallinen arvo,
tuen ehdot sekä tuen myöntämisen perusteet, tuen keskeyttämisen ja takaisinperinnän sekä
tuen käytön valvonnan perusteet.

Lisäksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi tehdä tuensaajan kanssa sopimuk-
sen toimen toteuttamisen ja tuen luovuttamisen yksityiskohdista. Sopimuksen on tarvit-
taessa sisällettävä määräykset sopijapuolten tehtävistä ja vastuista tukemisessa sekä nou-
datettavasta menettelystä ja muista tukemisen käytännön toteuttamisen yksityiskohdista.

Jos tuki myönnetään maanomistajan suostumuksen perusteella, elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus ei saa antaa myönteistä päätöstä ennen kuin toimen toteuttamisen ja tuen
luovuttamisen yksityiskohdista on tehty sopimus maanomistajan ja elinkeino-, liikenne-
ja ympäristökeskuksen välillä.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä tukipäätöksen ja sopi-
muksen sisällöstä.

6 j §

Tuen keskeyttäminen ja takaisinperintä

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on päätöksellään keskeytettävä tukemi-
nen, jos:

1) on ilmeistä, että: 
a) tuen saaja on jättänyt ilmoittamatta tai antanut väärän tai harhaanjohtavan tiedon ja

tämä on olennaisesti vaikuttanut tuen saantiin, määrään tai ehtoihin;
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b) tuen saaja käyttää tukea olennaisesti muuhun tarkoitukseen kuin mihin tuki on myön-
netty;

c) tuen saaja muutoin olennaisesti rikkoo tuen ehtoja;
2) asianomaiseen tukeen sovellettavat Euroopan unionin valtiontukisäännöt tätä edel-

lyttävät.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on päätöksellään määrättävä jo luovutettu

tuki tai sen arvo kokonaan tai osittain perittäväksi takaisin 1 momentin 1 tai 2 kohdassa
tarkoitetuilla perusteilla. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi olla perimättä tukea
tai sen osaa takaisin, jos tuen saaja on oikaissut 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun me-
nettelynsä ja tuen tavoitteiden saavuttaminen ei ole vaarantunut.

6 k §

Korko ja viivästyskorko

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on sisällytettävä takaisin perittävälle mää-
rälle tuen myöntämispäivästä korkolain (633/1982) 3 §:n 2 momentin mukaista vuotuista
korkoa lisättynä kolmella prosenttiyksiköllä. Jos takaisin perittävää määrää ei makseta
viimeistään elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen asettamana eräpäivänä, sille on
maksettava vuotuista viivästyskorkoa korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokan-
nan mukaan.

6 l §

Kirjanpito

Tuen saajan on pidettävä hankkeesta kirjanpitolain (1336/1997) mukaista kirjanpitoa
erillisellä kustannuspaikalla tai muulla tavalla siten, että tuen käytön valvonta on vaikeu-
detta mahdollista. Tuen saajan on säilytettävä kaikki tuettavan hankkeen toteuttamiseen
liittyvät tositteet kirjanpitolain mukaisesti.

6 m §

Muutoksenhaku tukea koskevaan päätökseen

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tämän luvun mukaiseen päätökseen saa
vaatia oikaisua. Oikaisuvaatimuksesta säädetään hallintolaissa (434/2003).

Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallinto-
asioissa annetussa laissa (808/2019).

————
Tämä laki tulee voimaan 5 päivänä marraskuuta 2020.

Helsingissä 29 päivänä lokakuuta 2020

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen
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