
Maaseudun yritystukisäädösten tulkintaohjeita (ent. linjauksia) Uudenmaan Ely-keskuksen alueella 

 

1. Maaseudun yritystukiasetuksen 6§ mukaan rahoituksen edellytyksenä on, että liiketoiminta on 

kohtuullisella aikavälillä kannattavaa.  

 

 Yrityshankkeissa erityistä huomiota kiinnitetään mahdollisuuteen aikaansaada riittävä 

yrityskoko. Tämä tarkoittaa sitä, että esim. matkailuliiketoiminnassa, joka perustuu 

lomamökkien vuokraukseen (majoitusliiketoiminta), tulee lyhytaikaisessa vuokrauksessa 

olevien lomamökkien lukumäärä olla riittävä. Ely-keskus katsoo, että alle kolmen mökin 

kokonaisuutta ei voida pitää riittävänä kokonaisuutena.  

 Hevostaloudessa, jossa toiminta perustuu pelkästään täyshoitopaikkojen vuokraukseen, 

Ely-keskus katsoo, että tallipaikkoja tulee olla rahoituksen kohteena olevan investoinnin 

jälkeen vähintään 15 kpl. 

 

2. Maaseudun kehittämislain 20§ mukaa, tuen myöntämisen edellytyksenä on, ettei tuen myöntäminen 

aiheuta markkinoiden toimintaa vääristäviä vaikutuksia. 

 

 Maanrakennus on pääomavaltainen ja kilpailtu toimiala. Kaluston hankinnan tukemisella ei 

katsota olevan juurikaan työn kysyntää lisäävää vaikutusta, sitä vastoin se saattaa asettaa 

osan toimijoista muita edullisempaan asemaan. Ely-keskus katsoo, että kilpailusyistä 

raskaiden maanrakennuskoneiden hankintaa ei voida tukea. 

 

 Vähittäis- ja tukkukauppaa voidaan Ely-keskuksen tulkinnan mukaan tukea ydin- ja harvaan 

asutulla maaseudulla sekä kaupunginläheisellä maaseudulla jos vastaavaa palvelua ei ole 

paikkakunnalla tarjolla. Rahoitusta puoltavana tekijänä voidaan katsoa toiminta, joka liittyy 

paikallisesti tuotettujen tuotteiden myyntiin, tai jos kyseessä on monitoimipalvelupiste. 

 

3. Maaseutuohjelman mukaan maatalouden alkutuotantoon liittyviä investointeja ei tueta maatiloilla, 
jotka harjoittavat tai ryhtyvät harjoittamaan muuta yritystoimintaa. (Toimenpide 8.2.4. Tila- ja 
yritystoiminnan kehittäminen/yleinen kuvaus toimenpiteestä). 

 

 Tämä rajaa ulos mahdollisuuden tukea maataloustöiden koneurakointia tilan 
liitännäiselinkeinona. Ely-keskus katsoo, että maataloustöiden koneurakointiin liittyvien 
investointien tukemisesta tulisi selkeyden vuoksi pidättäytyä kokonaan (Maaseudun 
kehittämislain 31§ mukaan tuen kohdetta ei saa pysyvästi tai merkittävässä määrin käyttää 
muuhun kuin tuen kohteena olevaan toimintaan). 
 

4. Maaseudun yritystukiasetuksen 22§ mukaan maa-alueen hankintakustannuksesta on tukikelpoista 

enintään 10 % tuettavan toimenpiteen tukikelpoisista kokonaiskustannuksista. 

 

 Ely-keskus katsoo, että maanhankintaa erillisenä hankintana ei tueta, koska tukikelpoisen 

osan arviointi ennen koko toimenpiteen toteutumista on lähes mahdotonta. 

 

 



5. Maaseudun yritystukiasetuksen 22§ mukaan investointitukea voidaan myöntää paikallisilla markkinoilla 
toimivalle yritykselle vain, jos yrityksen voidaan arvioida tuotteillaan tai palveluillaan korvaavan alueen 
ulkopuolelta hankittavia tuotteita tai palveluita taikka täydentävän paikkakunnan tai alueellista 
tarjontaa silloin, kun toimivat yritykset eivät kohtuudella kykene vastaamaan kysyntään. 

 

 Kuntien tai valtion vastuulla on lakisääteisten peruspalvelujen tuottaminen (Kuntalaki 
365/1995, Laki kunnan peruspalveluitten valtionosuuksista 1704/2009); Ely-keskus 
tulkitsee, että lakisääteisten peruspalvelujen järjestämiseen ei yritystukea voi myöntää, 
koska kyseessä on paikallinen palvelu, joka on lain mukaan järjestettävä kysyntää 
vastaavaksi joka tapauksessa. 
 

6. Maaseudun yritystukiasetuksen 36§ mukaan tulee rahoitettu investointi olla tuen saajan käytössä ja 

omistuksessa vähintään kolme vuotta tuen viimeisen erän maksupäätöksen päätöspäivästä lukien. 

Erityisestä syystä tuen myöntäjä voi määrätä käyttöajaksi viisi vuotta.  

 

 Ely-keskus katsoo, että rakennuksen hankinnassa tai uudisrakentamisessa on syytä 

edellyttää pääsääntöisesti viiden vuoden pysyvyyttä, jotta tuella ei olisi keinottelua 

edistävää vaikutusta. 

 

 

7. (Maaseutuohjelma; Investoinnit fyysiseen omaisuuteen -toimenpiteen alatoimenpiteeseen 4.2 ja Tila- ja 

yritystoiminnan toimenpiteen alatoimenpiteeseen 6.4 tulee ohjelmamuutos siten, että yksittäisen 

investoinnin tukikelpoisten kustannusten enimmäismäärä on 2 miljoonaa euroa).  

 

 Ohjelmamuutosta voidaan soveltaa kun se on toimitettu komissioon, eli muutos on 

voimassa haun alkaessa. Euroraja koskee kaikkia samaan kokonaisuuteen kuuluvia 

investointeja. Ts. samaan kokonaisuuteen kuuluvia investointeja ei saa keinotekoisesti 

pilkkoa erillisiksi hakkeiksi. 

 

8. Maaseudun yritystukiasetuksen 25§ mukaan investointitukea ei voi myöntää puunkorjuun 

monitoimikoneen taio kuormaa kantavan metsätraktorin hankintaan. 

 

 Bioenergia ja ilmastomuutoksen torjunta ovat vahvasti esillä ohjelmassa. Ely-keskus katsoo, 

että muita kuin yllä mainittuja koneinvestointeja metsäperäisten raaka-aineiden käsittelyyn 

ja tuotantoon voidaan tukea jos hakija pystyy esittämään todennettavan suunnitelman 

(hakkeen toimitussopimus ym.), josta käy ilmi, että kyseessä on bioenergian tuotanto. (Tuki 

de minimis). 

 

9. Edellä mainittujen lisäksi Ely-keskus ei pidä perusteltuna tukea investointeja jotka koskevat 

 

 liikennekäyttöön rekisteröityjen ajoneuvojen hankintaa (ei katsota yrityksen 

tuotantovälineeksi, paitsi kuljetusalalla, joka poisrajattu yritystukiasetuksessa) 

 perustajaurakointia (voidaan katsoa yrityksen operatiiviseksi toiminnaksi)  

 yrityksen omien koneiden huoltokorjaamoita (ei yrityksen ydintoimintaa, ei kehitä 

yritystoimintaa) 

 pihat ja liikennöintialueet, aitaukset (ei yrityksen ydintoimintaa, ei kehitä yritystoimintaa) 


