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Valtionavustus öljyjätteen keräykseen, kuljetukseen ja varastointiin
Valtionavustuksen tarkoitus
Ympäristöministeriö voi myöntää valtionavustusta vuonna 2020 öljyjätteiden keräykseen,
kuljetukseen ja varastointiin liittyviin investointeihin ja hankkeisiin sekä öljyjätteen keräykseen
liittyviin tiedotuskampanjoihin. Valtionavustuksen tavoitteena on edistää öljyjätteen kattavaa
valtakunnallista keräämistä ja toimittamista asianmukaiseen käsittelyyn. Valtiontukiohjelma
ehkäisee siten öljyjätteen päätymistä epäasianmukaiseen käsittelyyn tai ympäristöön.
Valtiontukiohjelmassa on haettavissa olevia määrärahoja jäljellä yhteensä 1 540 000 euroa.
Avustukset myönnetään valtion talousarvion momentilta 35.10.65 (öljyjätemaksulla rahoitettava
öljyjätehuolto). Valtiontukiohjelma liittyy green deal -sopimukseen valtakunnallisen öljyjätehuollon
kehittämisestä.

Green deal -sopimus valtakunnallisen öljyjätehuollon kehittämisestä
Ympäristöministeriö ja jätehuoltoalaa edustava Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry solmivat
7.3.2019 green deal -sopimuksen valtakunnallisen öljyjätehuollon kehittämisestä. Sopimuksen
tavoitteena on edistää öljyjätteen keräystä ja kierrätystä. Sopimukseen voivat liittyä kaikki yritykset,
jotka keräävät, kuljettavat tai käsittelevät öljyjätteitä ja joilla on toimipaikka Suomessa.
Sopimukseen voi liittyä tekemällä sopimuksessa tarkoitetun sitoumuksen. Sopimukseen liittyneet
yritykset sitoutuvat sopimuksen mukaisten öljyjätteen käsittelyä ja kierrätystä koskevien
tavoitteiden edistämiseen ja sopimuksessa mainittujen öljyjätehuollon kehittämistoimien
toteuttamiseen.

Sovellettavat säännökset
Valtionavustusta myönnetään öljyjätemaksusta annetun lain (894/1986) 7 §:n 1 momentin,
valtionavustuksesta öljyjätteen keräykseen, kuljetukseen ja varastointiin annetun valtioneuvoston
asetuksen (5/2019) sekä valtionavustuslain (688/2001) nojalla. Valtionavustusta myönnetään
vähämerkityksisenä tukena eli niin sanottuna de minimis -tukena noudattaen komission asetusta
(EU) N:o 1407/2013 Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan
soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen. Valtionavustus on harkinnanvarainen eli
ympäristöministeriö päättää valtionavustuksen myöntämisestä hakijan toimittaman hakemuksen
perusteella. Avustuksen myöntämisessä noudatetaan myös taloudelliseen toimintaan
myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä annettua lakia (429/2016).

Avustuksen käyttötarkoitus
Avustusta voidaan myöntää:
1) investointeihin laitteisiin tai välineisiin, joita tarvitaan öljyjätteen keräykseen, kuljetukseen tai
varastointiin;
2) kehitys- tai käynnistyshankkeisiin, jotka edistävät öljyjätteen keräämistä erityisesti
kaupunkiseutujen ulkopuolelta tai erilaatuisten öljyjätteiden pitämistä erillään;
3) öljyjätteen keräykseen liittyviin tiedotuskampanjoihin, joilla edistetään tietoisuutta öljyjätteen
talteenotosta ja toimittamisesta asianmukaisesti kerättäväksi.

Avustuksen myöntämisen edellytykset
. Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on:

1. Hakijan tulee olla Suomeen rekisteröity voiteluöljyjätehuoltoa harjoittava yritys, jolla on
toimipaikka Suomessa.
2. Hakija on hyväksytty tai merkitty jätelain (646/2011) 142 §:n 1 momentin 2 kohdassa
tarkoitettuun jätehuoltorekisteriin ja/tai yrityksellä on ympäristönsuojelulain (527/2014)
mukainen ympäristölupa öljyjätteen käsittelyyn.
3. Hakija on huolehtinut verojen ja lakisääteisten sosiaalivakuutusmaksujen maksamisesta
sekä muista lakisääteisistä velvoitteista.
4. Hakija on liittynyt green deal -sopimukseen valtakunnallisen öljyjätehuollon kehittämisestä
tekemällä sopimuksessa tarkoitetun sitoumuksen. Sitoumuksen on oltava lähetettynä
hyväksyttäväksi sitoumus2050.fi -sivuston kautta ennen hakuajan loppua.
5. Hakijalle ei ole myönnetty muuta avustusta samaan tarkoitukseen. Ympäristöministeriön
erityisavustuksella katetaan avustettavasta hankkeesta syntyvää alijäämää, joka lasketaan
vähentämällä hyväksyttävistä kustannuksista samoihin kustannuksiin saadut muut
avustukset ja hankkeesta mahdollisesti saadut tuotot.
Avustusta ei voida myöntää kunnalle jätelain 32 §:n 2 momentissa tarkoitetun vaarallisen jätteen
vastaanottoon ja käsittelyyn.
Avustuksen myöntämistä harkittaessa otetaan huomioon myös valtionavustuslain 7 §:n 1 ja 2
momentissa säädetyt valtionavustuksen myöntämisen yleiset edellytykset sekä taloudelliseen
toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä annetun lain 4 §:ssä säädetyt yksittäisen
tuen myöntämisen edellytykset.
Avustusta myönnetään kohdassa 4 mainittuihin käyttötarkoituksiin kaikille hakijoille, jotka täyttävät
avustuksen myöntämisen edellytykset. Mikäli hakemuksia on niin paljon, että määrärahoja ei riitä
kaikille avustuksen myöntämisen edellytykset täyttäville hakijoille, hakemukset arvioidaan ja
asetetaan paremmuusjärjestykseen. Avustusta myönnetään tällöin paremmuusjärjestyksessä niin
monelle hakijalle kuin määrärahoja riittää. Arviointi tehdään pisteyttämällä hakemukset seuraavien
kriteerien mukaisesti asteikolla 0-6:
1) Kyky edistää öljyjätteen keräämistä: Hanke edistää öljyjätteen keräämistä erityisesti
kaupunkiseutujen ulkopuolelta tai jätteenhaltijoiden tietoisuutta öljyjätteen toimittamisesta
keräykseen. (0-2 pistettä)
2) Kyky edistää erilaatuisten öljyjätteiden pitämistä erillään: Hanke edistää öljyjätteiden
pitämistä erillään talteenoton, keräyksen, kuljetuksen ja varastoinnin aikana tai
jätteenhaltijoiden tietoisuutta erilaatuisten öljyjätteiden pitämisestä erillään. (0-2 pistettä)
3) Jatkuvuus: Hakemuksessa osoitetaan suunnitelmat ja resurssit öljyjätteen keräykseen,
kuljetukseen tai varastointiin liittyvän toiminnan jatkumisesta valtionavustuksen kohteena
olevan hankkeen toteuttamisen jälkeen. (0-2 pistettä)

Avustuksen määrä ja hyväksyttävät kustannukset
Avustusta voidaan myöntää 50 prosenttia investoinnin, hankkeen tai tiedotuskampanjan
hyväksyttävistä arvonlisäverottomista kokonaiskustannuksista. Yhdelle yritykselle myönnettyjen
vähämerkityksisten tukien kokonaismäärä voi kuitenkin olla enintään 200 000 euroa kolmen
peräkkäisen verovuoden aikana. Vähämerkityksisten tukien kokonaismäärään lasketaan kaikille
samaan konserniin kuuluville yrityksille kuluvan tai kahden edellisen verovuoden aikana myönnetyt
vähämerkityksiset tuet huolimatta tuen myöntäneestä viranomaisesta. Mikäli vähämerkityksisten
tukien enimmäismäärä ylittyisi avustuksen myöntämisen seurauksena, avustusta ei myönnetä
lainkaan.
Hyväksyttäviä kustannuksia ovat:
1) laitteiden tai välineiden hankinnasta ja asennuksesta aiheutuvat kustannukset;

2) laitteiden tai välineiden käyttöönotosta ja sen edellyttämästä käyttöhenkilökunnan
koulutuksesta aiheutuvat kustannukset;
3) kehitys- tai käynnistyshankkeen tai tiedotuskampanjan toteuttamiseen osallistuvien
henkilöiden kohtuulliset palkka- ja matkakustannukset;
4) tiedotuskampanjaa varten tarvittavien tiedotusmateriaalien hankinnasta ja niiden
esittämisestä tai levittämisestä aiheutuvat kustannukset.
5) Tilintarkastajan lausunto

Avustuksen hakeminen
Avustusta haetaan toimittamalla ympäristöministeriölle öljyjätteen keräykseen, kuljetukseen ja
varastointiin myönnettävän avustuksen hakulomake sekä siinä mainitut liitteet. Hakulomake on
täytettävä huolellisesti ja allekirjoitettava. Valtionavustuslain 10 §:n mukaan valtionavustuksen
hakijan tulee hakemuksen yhteydessä antaa valtionapuviranomaiselle oikeat ja riittävät tiedot
valtionavustuksen käyttötarkoituksesta sekä niistä muista seikoista, joita valtionapuviranomainen
tarvitsee hakemuksen ratkaisemiseksi.
Hakulomake liitteineen on lähetettävä ympäristöministeriölle sähköpostitse osoitteeseen
kirjaamo@ym.fi tai postitse osoitteeseen ympäristöministeriö, kirjaamo, PL 35, 00023
valtioneuvosto. Hakuaika on 15.5-5.6.2020 Hakemusten tulee olla perillä ympäristöministeriössä
ennen hakuajan päättymistä. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei käsitellä. Käsiteltyään
hakemuksen, ympäristöministeriö lähettää hakijalle kirjallisen valtionavustuspäätöksen.
Valtionavustuksen saaja on velvollinen noudattamaan valtionavustuspäätöksen liitteenä olevia
valtionavustuksen käytön ehtoja, joihin on hyvä tutustua jo ennen valtionavustuksen hakemista.
Valtionavustusta on haettava ennen hankkeen aloittamista. Investointihankkeen aloittamiseksi
katsotaan sitovan investointipäätöksen tekeminen. Kehitys- ja käynnistyshankkeen aloittamiseksi
katsotaan hankkeeseen liittyvien sitovien investointipäätösten tai hankintatilausten tekeminen tai
muiden öljyjätehuoltotoimintaan tai siihen liittyviin välineisiin ja laitteisiin liittyvien töiden
aloittaminen. Tiedotuskampanjan aloittamiseksi katsotaan tiedotusmateriaalien suunnittelu,
laatiminen tai tuottaminen tai tiedotusmateriaalin suunnittelun, laatimisen tai tuottamisen
tilaaminen.

Avustuksen maksaminen
Avustus maksetaan jälkikäteen hakemuksesta yhdessä erässä avustuksen käytöstä saadun
selvityksen ja toteutuneiden kustannusten perusteella. Maksettava avustus on 50 prosenttia
toteutuneista hyväksyttävistä kustannuksista, kuitenkin enintään myönnetyn avustuksen suuruinen.
Avustuksen kohteena oleva investointi, hanke tai tiedotuskampanja on toteutettava 15.11.2020
mennessä. Avustuksen saajan on toimitettava ympäristöministeriölle maksatushakemus ja selvitys
avustuksen käytöstä viipymättä avustuksen kohteena olevan hankkeen toteuttamisen jälkeen,
kuitenkin viimeistään valtionavustuspäätöksessä ilmoitettuna ajankohtana.

Tietosuoja
Avustushakemuksia ja maksatushakemuksia käsitellessään ympäristöministeriö käsittelee
henkilötietoja. Henkilötietojen käsittelystä kerrotaan ympäristöministeriön tietosuojasivulla.

Valtionavustukseen liittyvät materiaalit
Hakulomake (Jos hakijan aiemmassa Valtionavustus öljyjätteen keräykseen, kuljetukseen ja varastointiin –haussa
6.2.2020.-31.3.2020 toimittamat hakulomakkeen liitteet ovat edelleen ajantasaiset ja voimassaolevat, hakijan ei tarvitse
toimittaa näitä liitteitä ympäristöministeriöön hakemuksensa yhteydessä uudelleen. Hakulomake tulee lähettää kaikissa
tapauksissa.)

Valtionavustuksen käytön ehdot
Maksatushakemuslomake
Lomake avustuksen käyttöä koskevaa selvitystä varten
Green deal -sopimus valtakunnallisen öljyjätehuollon kehittämisestä
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