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maaseudun yritystuesta

Annettu Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 2015

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maaseudun kehittämisen tukemisesta anne-
tun lain (28/2014) nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan Euroopan maa-
seudun kehittämisen maatalousrahaston
(maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittä-
miseen ja neuvoston asetuksen (EY) N:o
1698/2005 kumoamisesta annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o
1305/2013, jäljempänä maaseutuasetus, 17
artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 19 artik-
lan 1 kohdan a alakohdan ii alakohdassa ja
mainitun kohdan b alakohdassa, maaseudun
kehittämisen tukemisesta annetun lain
(28/2014), jäljempänä kehittämistukilaki, 3
luvussa ja Manner-Suomen maaseudun kehit-
tämisohjelmassa 2014—2020 tarkoitettuun
mikroyrityksille, pienille yrityksille ja keski-
suurille yrityksille myönnettävään maaseu-
dun yritystukeen.

2 §

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
1) maa- ja metsätalouden ja maaseutualu-

eiden ryhmäpoikkeusasetuksella tiettyjen
maa- ja metsätalousalan ja maaseutualueiden
tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille
soveltuviksi Euroopan unionin toiminnasta
tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan mu-
kaisesti annettua komission asetusta (EU)
N:o 702/2014;

2) yleisellä ryhmäpoikkeusasetuksella tiet-
tyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkki-
noille soveltuviksi perussopimuksen 107 ja
108 artiklan mukaisesti annettua komission
asetusta (EU) N:o 651/2014;

3) I tukialueella alueiden kehittämisestä ja
rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista an-
netussa laissa tarkoitetuista tukialueista anne-
tussa valtioneuvoston asetuksessa (445/2014)
tarkoitettua ensimmäistä tukialuetta;

4) II tukialueella 3 kohdassa mainitussa
valtionneuvoston asetuksessa tarkoitettua
toista tukialuetta;

5) III tukialueella muita kuin 3 ja 4 koh-
dassa tarkoitettuja Suomen alueita, lukuun
ottamatta Ahvenanmaan maakuntaa;

6) kokeilulla sellaista yrityksen toiminta-
edellytyksiä vahvistavien, liiketoimintasuun-
nitelmaan perustuvien uusien tuotteiden ja
palveluiden sekä toimintamallien asiakas- ja
markkinalähtöistä suunnittelua, testaamista ja
kehittämistä, jolla on rajattu laajuus ja aika-
taulu sekä rajatut kustannukset.



2 luku

Tuen myöntämisen yleiset edellytykset

3 §

Tuen suuntaaminen

Tukea voidaan myöntää toimenpiteeseen,
jonka toteuttamiseen tuella arvioidaan olevan
merkittävä vaikutus siten, että

1) myönnettävän tuen avulla toimenpide
voidaan toteuttaa nopeammin;

2) myönnettävän tuen avulla toimenpide
voidaan toteuttaa korkeatasoisempana;

3) myönnettävän tuen avulla toimenpide
voidaan toteuttaa laajempana; tai

4) toimenpidettä ei toteutettaisi ilman
myönnettävää tukea.

4 §

Tuen myöntämisen rajoitukset

Tukea ei saa myöntää vaikeuksissa ole-
valle yritykselle. Vaikeuksissa olevalla yri-
tyksellä tarkoitetaan kyseiseen tukeen sovel-
lettavassa valtiontukea koskevassa komission
asetuksessa ja komission suuntaviivoissa val-
tiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaike-
uksissa olevien yritysten pelastamiseen ja ra-
kenneuudistukseen (2014/C 249/01) tarkoi-
tettua vaikeuksissa olevaa yritystä.

Tukea ei saa myöntää tai myönnettyä tukea
maksaa, jos tuen hakija ei ole noudattanut
eräiden valtion tukea koskevien Euroopan
yhteisöjen säännösten soveltamisesta annetun
lain (300/2001) 1 §:ssä tarkoitettua tuen ta-
kaisinperintäpäätöstä, kehittämistukilain tai
sen voimaan tullessa voimassa olleen maa-
seudun kehittämiseen myönnettävistä tuista
annetun lain (1443/2006) nojalla tehtyä takai-
sinperintäpäätöstä taikka Euroopan unionin
rakenne- ja investointirahastojen tuen takai-
sinperintäpäätöstä.

5 §

Yrityksen ammattitaito

Yrityksen ammattitaitoa arvioidaan yrittä-
jän tai yrityksen avainhenkilöiden koulutuk-
sen, työkokemuksen tai muuten hankitun

osaamisen perusteella. Avainhenkilöllä tar-
koitetaan johtavassa asemassa tai työsuh-
teessa olevaa henkilöä, jolla on erityisosaa-
miseen perustuva asema yrityksessä tai jonka
ammattitaidolla on muutoin olennainen mer-
kitys yritystoiminnan jatkuvuudelle.

6 §

Yrityksen taloudellinen asema

Yrityksen taloudellista asemaa arvioitaessa
otetaan huomioon yrityksen kannattavuus,
maksuvalmius ja vakavaraisuus sekä tuetta-
van toiminnan kohteena olevien tuotteiden ja
palveluiden riittävät markkinat.

7 §

Määräysvalta yrityksessä

Myönnettäessä tukea yhteisömuotoiselle
maatalousyritykselle tai mikroyritykselle hen-
kilöllä katsotaan olevan määräysvalta osake-
yhtiössä, jos hänellä on joko yksin tai yhdessä
perheenjäsentensä kanssa omistamiensa osak-
keiden äänimäärän perusteella enemmän kuin
puolet kaikkien osakkeiden tuottamasta ääni-
määrästä. Määräysvalta voi muodostua myös
yhtä useamman henkilön ja heidän perheen-
jäsentensä osakkeiden tuottaman äänimäärän
perusteella. Määräysvalta voi lisäksi perustua
henkilön toisen yhtiön omistuksen kautta saa-
maan äänimäärään.

Avoimessa yhtiössä määräysvallan katso-
taan olevan yhtiömiehillä yhdessä. Komman-
diittiyhtiössä määräysvallan katsotaan olevan
vastuunalaisilla yhtiömiehillä yhdessä.

Osuuskunnassa määräysvallan katsotaan
olevan jäsenten enemmistöllä.

8 §

Valtiontukea koskevien säännösten
soveltaminen

Myönnettäessä yrityksen perustamistukea
maatalousalan ja metsätalouden ulkopuolisen
yritystoiminnan aloittamiseen maaseutualu-
eella noudatetaan maa- ja metsätalouden ja
maaseutualueiden ryhmäpoikkeusasetuksen
45 artiklaa.

Myönnettäessä tukea maataloustuotteiden

2 80/2015



jalostusta, kaupan pitämistä ja kehittämistä
koskevaan investointiin ja toteutettavuustut-
kimukseen noudatetaan maaseutuasetuksen
81 artiklan 2 kohtaa.

Myönnettäessä investointitukea maatalous-
tuotteiden jalostukseen muiksi kuin maatalo-
ustuotteiksi noudatetaan maa- ja metsätalou-
den ja maaseutualueiden ryhmäpoikkeusase-
tuksen 44 artiklaa.

Myönnettäessä tukea uusiutuvan energian
tuotantoa ja jakelua koskevaan investointiin,
noudatetaan yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen
17 artiklaa tai 41 artiklaa.

Myönnettäessä investointitukea muuhun
kuin 2—4 momentissa tarkoitettuun inves-
tointiin noudatetaan yleisen ryhmäpoikkeus-
asetuksen 14 tai 17 artiklaa taikka tuki myön-
netään vähämerkityksisenä tukena. Myönnet-
täessä tuki vähämerkityksisenä tukena on
kuitenkin noudatettava, mitä 27 §:ssä tukita-
soista säädetään.

Tuki 3—5 momentissa tarkoitettuihin in-
vestointeihin liittyviin toteutettavuustutki-
muksiin myönnetään vähämerkityksisenä tu-
kena.

Hakiessaan vähämerkityksisenä tukena
myönnettävää tukea tuen hakijan tulee liittää
hakemukseen ilmoitus kuluvan ja kahden sitä
edeltävän verovuoden aikana saamastaan vä-
hämerkityksisestä tuesta.

3 luku

Perustamistuki

9 §

Yrityksen perustamistuella tuettava toiminta

Tukea voidaan myöntää maatalousalan ja
metsätalouden ulkopuolisen yritystoiminnan
aloittamiseen ja aloittamista edistävien kokei-
lujen toteuttamiseen uudelle yritykselle ja lii-
ketoimintaansa uudistavalle toimivalle yri-
tykselle maaseutualueella.

Edellytyksenä on, että aloittava yrittäjä ei
ole perustanut uutta yritystä ennen 1 tammi-
kuuta 2014, lukuun ottamatta maatalousyri-
tyksiä. Toimivalta yritykseltä edellytetään,
että yritystoimintaa on tukihakemuksen jättä-
mishetkellä harjoitettu yhtäjaksoisesti vähin-
tään kolmen vuoden ajan.

Toimivan yrityksen tulee liiketoiminta-
suunnitelmassa osoittaa, että tuettava toimen-
pide kohdistuu uuteen toimintayksikköön,
toimialaan, liiketoiminta-alueeseen, mark-
kina-alueeseen, tuotteeseen tai palveluun
taikka uusiin asiakkaisiin. Uuden liiketoimin-
nan hyväksi tehdystä työstä on pidettävä yri-
tyksessä työtuntikirjanpitoa ja toiminta on
selkeästi erotettava yrityksen nykyisestä lii-
ketoiminnasta.

Tukea ei myönnetä hakijalle, joka tukiha-
kemuksen jättämishetkellä on hakenut maata-
louden rakennetuista annetun lain (1476/2007)
6 §:n mukaista nuoren viljelijän aloitustukea,
jolle se on myönnetty tai jolle työ- ja elinkei-
notoimisto on tehnyt myönteisen starttiraha-
päätöksen julkisesta työvoima- ja yrityspalve-
lusta annetun lain (916/2012) 8 luvun nojalla.
Yrityksen perustamistukea voidaan kuitenkin
myöntää sen jälkeen, kun nuoren viljelijän
aloitustuen mukaisen toiminnan jatkamiselle
säädetty vähimmäisaika on täyttynyt.

10 §

Perustamistuki paikallisesti toimivalle
yritykselle

Perustamistukea voidaan myöntää paikalli-
silla markkinoilla toimivalle yritykselle vain,
jos yrityksen tuotteisiin tai palveluihin voi-
daan arvioida kohdistuvan riittävällä tavalla
alueen ulkopuolista kysyntää tai 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 ky-
kene vastaamaan kysyntään.

11 §

Liiketoimintasuunnitelma

Yrityksen perustamistuen myöntämisen
edellytyksenä on liiketoimintasuunnitelman
esittäminen. Liiketoimintasuunnitelman tulee
sisältää vähintään seuraavat tiedot:

1) yrityksen nimi, kokoluokka, yhteystie-
dot, yhteyshenkilö, toimiala, yritys- ja yhtei-
sötunnus, maatalousyrityksen tilatunnus, toi-
menpiteen toteutuskunta;
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2) hakijan taloudellinen ja rahoitukselli-
nen lähtötilanne;

3) yrityksen toiminta-ajatus, liikeidea ja
kuvaus uusien toimintojen kehittämisestä;

4) suunnitellut perustamistuella toteutetta-
vat toimenpiteet ja niiden toteuttamista kos-
kevat tavoitteet sekä tarkasteluajankohdat ta-
voitteiden saavuttamisen arvioimiseksi;

5) suunniteltujen toimenpiteiden toteutu-
misen tavoiteaikataulu;

6) suunniteltujen toimenpiteiden kustan-
nusarvio ja rahoitussuunnitelma sekä arvio
työllisyysvaikutuksista;

7) tarvittavat muut lisätiedot ja asiantunti-
jalausunnot.

12 §

Yrityksen perustamis- ja
kehittämistoimenpiteet

Tukea voidaan myöntää seuraaviin uuden
yrityksen perustamistoimenpiteisiin:

1) palveluiden, asiantuntijoiden ja kon-
sulttien käyttö;

2) tuotantotilojen sekä koneiden ja laittei-
den vuokraus;

3) muut uuden yrityksen perustamisvai-
heessa tarpeelliset toimenpiteet.

Tukea voidaan myöntää seuraaviin toimi-
van yrityksen uuden liiketoiminnan perusta-
mistoimenpiteisiin:

1) ulkopuolisten palveluiden, asiantunti-
joiden ja konsulttien käyttö;

2) osallistuminen messuille, näyttelyihin
ja muihin vastaaviin tapahtumiin;

3) muut yrityksen uuden liiketoiminnan
aloittamiseen liittyvät tarpeelliset toimenpi-
teet.

Lisäksi tukea voidaan myöntää liiketoi-
mintasuunnitelman mukaisten kokeilutoi-
menpiteiden toteuttamiseen uudelle tai toimi-
valle yritykselle.

Tuettaviin toimenpiteisiin voi sisältyä elin-
keinotulon  verottamisesta     annetun    lain
(360/1968) 33 §:ssä tarkoitettuja käyttöomai-
suuden hankintoja.

13 §

Perustamistuen myöntäminen

Tuen myöntäminen suunniteltuihin toi-
menpiteisiin edellyttää, että tuen hakija on

laatinut niistä kustannusarvion. Tuen hakijan
tulee lisäksi ilmoittaa tiedot suunniteltujen
toimenpiteiden toteuttamiseen saadusta tai
haetusta muusta julkisesta rahoituksesta sekä
muut tuen myöntäjän edellyttämät tiedot tuen
tarpeen arvioimista ja hyväksymistä varten.

14 §

Perustamistuen tukipäätös

Tukipäätöksessä on yksilöitävä hakemuk-
seen perustuvat toimenpiteet ja niiden toteut-
tamisen tavoitteet, merkittävimmät vaiheet
sekä toimenpiteiden toteutumisen todentami-
seksi tarvittavat asiakirjat siten, että toimen-
piteiden toteuttamisesta tukipäätöksen mukai-
sesti voidaan varmistua ennen tuen maksa-
mista.

Hyväksytyt toimenpiteet voidaan tarvitta-
essa toteuttaa tukipäätöksestä poikkeavassa
aikajärjestyksessä. Tukipäätöstä ei voida
muuttaa muilta osin kuin toteuttamisajan
osalta.

15 §

Liiketoimintasuunnitelman toteutumisen
arviointi

Liiketoimintasuunnitelman toteutumisen
arvioimista varten tuen saajan tulee toimittaa
tuen myöntäjälle ja maksajalle kirjallinen sel-
vitys tukipäätöksessä hyväksyttyjen toimen-
piteiden toteuttamisesta.

Tuen myöntäjän tulee seurata toimenpitei-
den vaiheiden ja tavoitteiden toteutumista ja
antaa tarvittaessa lausunto toimenpiteiden to-
teutumisesta ja tulosten saavuttamisesta tuen
maksajalle ennen tuen viimeisen erän maksa-
mista.

16 §

Perustamistuen määrä

Yrityksen perustamistukea voidaan myön-
tää liiketoimintasuunnitelman perusteella
enintään:

1) 35 000 euroa uuden yrityksen perusta-
miseen;
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2) 35 000 euroa toimivan yrityksen uuteen
liiketoimintaan;

3) 10 000 euroa kokeiluun.
Tuki myönnetään avustuksena.
Edellä 1 momentin 1—3 kohdassa tarkoi-

tettua kutakin tukea voidaan ohjelmakauden
2014—2020 aikana myöntää samalle tuen
hakijalle vain kerran siten, että maaseutuase-
tuksen liitteessä II säädetyn tuen määrä ei
ylity. Yrityksen perustamistuen ja muun val-
tiontueksi katsottavan tuen yhteenlasketun
enimmäismäärän osalta noudatetaan, mitä tu-
kien kasautumisesta säädetään maa- ja metsä-
talouden ja maaseutualueiden ryhmäpoikke-
usasetuksessa.

Tukea ei kuitenkaan myönnetä, jos 1 mo-
mentin 1 ja 2 kohdan mukaisen tuen määrä
alittaisi 5 000 euroa tai jos 3 kohdan mukai-
sen tuen määrä alittaisi 2 000 euroa.

4 luku

Investointituki

17 §

Investointituella tuettava toiminta

Investointitukea voidaan myöntää sellai-
seen yrityksen investointiin, jolla on olen-
naista merkitystä yritysten perustamiselle,
kasvulle tai kehittymiselle.

18 §

Investointituki paikallisesti toimivalle
yritykselle

Investointitukea voidaan myöntää paikalli-
silla markkinoilla toimivalle yritykselle vain,
jos yrityksen voidaan arvioida tuotteillaan tai
palveluillaan korvaavan alueen ulkopuolelta
hankittavia tuotteita tai palveluita taikka täy-
dentävän paikkakunnan tai alueellista tarjon-
taa silloin, kun toimivat yritykset eivät koh-
tuudella kykene vastaamaan kysyntään.

19 §

Rakentamista koskeva suunnitelma

Rakentamista koskevaan suunnitelmaan on
liitettävä seuraavat toimenpiteen toteuttami-

sen kannalta riittävän yksityiskohtaiset asia-
kirjat:

1) pääpiirustukset;
2) erikoissuunnitelmat, joilla on merki-

tystä hyväksyttävien kustannusten arvioin-
nissa;

3) rakennusselostus;
4) rakennusselostukseen perustuva kustan-

nusarvio- tai -laskelma.

20 §

Aineellisen investoinnin tukikelpoiset
kustannukset

Tukea voidaan myöntää seuraaviin koh-
tuullisiin ja tuettavan toimenpiteen toteutta-
misen kannalta tarpeellisiin kustannuksiin:

1) rakennuksen, rakenteen tai rakennel-
man rakentaminen, laajentaminen, korjaami-
nen tai hankkiminen;

2) uusien koneiden ja laitteiden hankkimi-
nen enintään omaisuuden markkina-arvoon
asti mukaan lukien hankkiminen osamaksu-
kaupalla;

3) investoinnin suunnitteluun ja toteutuk-
seen liittyvät yleiskustannukset osana tuetta-
vaa toimenpidettä mukaan lukien lupa- ja
rekisteröintimaksut.

Edellä 1 momentin 2 kohdassa tuen piiriin
voidaan hyväksyä vain sellainen osamaksu-
kaupalla hankittu omaisuus, joka rahoitetaan
rahoitusyhtiön kautta.

Osamaksukaupasta annetun lain (91/1966)
1 §:ssä tarkoitetulla osamaksukaupalla hanki-
tun omaisuuden hankintameno katsotaan
myös rahoitusvelan osalta tukikelpoiseksi,
jos:

1) tuen saajalla on oikeudellisesti sitova
osamaksukaupasta annettuun lakiin ja solmit-
tuun rahoitussopimukseen perustuva velvolli-
suus maksaa jäljellä oleva rahoitusvelka ra-
hoitusyhtiölle;

2) rahoitusyhtiö on maksanut tuen saajan
puolesta rahoitusvelan myyjälle;

3) omaisuus on toimitettu tuen saajalle;
4) omaisuuden omistusoikeutta vastaavat

oikeudet siirtyvät tuen saajalle siten, että tuen
saaja on oikeutettu tekemään omaisuudesta
poistoja sekä vähentämään arvonlisäveron,
jos tuen saaja on arvonlisäverovelvollinen.
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21 §

Aineettoman investoinnin tukikelpoiset
kustannukset

Tukea voidaan myöntää seuraaviin koh-
tuullisiin ja tuettavan toimenpiteen toteutta-
misen kannalta tarpeellisiin kustannuksiin:

1) tietokoneohjelmistojen hankkiminen tai
kehittäminen;

2) patenttien, käyttölupien, tekijänoikeuk-
sien ja tavaramerkkien hankkiminen.

Aineettoman omaisuuden tulee täyttää ky-
seiseen tukeen sovellettavan yleisen ryhmä-
poikkeusasetuksen 14 artiklan 8 kohdassa ja
17 artiklan 4 kohdassa säädetyt edellytykset.

22 §

Rakennuksen ja maan hankinta

Maa-alueen hankintakustannuksesta on tu-
kikelpoista enintään 10 prosenttia tuettavan
toimenpiteen tukikelpoisista kokonaiskustan-
nuksista.

Hankittaessa rakennus ilman maa-aluetta
tai rakennus maa-alueineen tuen myöntämi-
sen edellytyksenä on, että:

1) rakennus soveltuu harjoitettavaan yri-
tystoimintaan tai on kohtuullisin kustannuk-
sin muutettavissa siihen soveltuvaksi sekä
täyttää aiotussa käyttötarkoituksessaan, mitä
laissa tai lain nojalla säädetään tai määrätään
sellaiselle rakennukselle asetetuista vaati-
muksista;

2) rakennuksen tai kiinteistön kauppahinta
ei ylitä sen käypää arvoa;

3) kiinteistön arvo muodostuu pääasiassa
yritystoimintaan käytettävän rakennuksen ar-
vosta.

23 §

Investoinnin toteutettavuustutkimus

Tukea voidaan myöntää toteutettavuustut-
kimukseen, jonka tarkoituksena on selvittää
edellytyksiä toteuttaa yrityksen aineellinen
investointi. Toteutettavuustutkimuksella voi-
daan selvittää investoinnin toiminnallisia, ta-
loudellisia ja teknisiä edellytyksiä mukaan
lukien rahoituksen hakemisen edellytysten
selvittäminen ja valmistelu. Tuen myöntämi-

nen toteutettavuustutkimukseen ei edellytä
investoinnin toteuttamista.

Toteutettavuustutkimuksen tukikelpoisiksi
kustannuksiksi voidaan hyväksyä ostopalve-
luista ja palkoista aiheutuvat kustannukset
sekä muut välttämättömät ja tarpeelliset kus-
tannukset.

Varsinaiset rakennusten suunnittelusta ai-
heutuvat kustannukset eivät ole toteutetta-
vuustutkimuksen tukikelpoisia kustannuksia.

Tukea toteutettavuustutkimukseen voidaan
myöntää 50 prosenttia hyväksyttävistä kus-
tannuksia. Tukea maataloustuotteiden jalos-
tusta ja kaupan pitämistä koskevaan inves-
toinnin toteutettavuustutkimukseen voidaan
kuitenkin myöntää 40 prosenttia hyväksyttä-
vistä kustannuksista.

Tukea ei kuitenkaan myönnetä jos tuen
määrä alittaisi 1 500 euroa.

24 §

Kustannusten kohtuullisuuden arviointi

Toimenpiteen kustannusarvion kohtuulli-
suus on varmistettava tukea myönnettäessä
siltä osin kuin se on mahdollista. Jos hankin-
taan ei sovelleta julkisista hankinnoista an-
nettua lakia (348/2007), kustannusten koh-
tuullisuuden arvioinnissa voidaan käyttää vii-
tekustannuksia. Jos viitekustannuksia ei ole
käytettävissä, tuen hakijan tulee toimittaa yli
2 500 euron suuruisissa hankinnoissa selvitys
tavanomaisesta hintatasosta, riittävä määrä
tarjouksia tai muu selvitys, jonka perusteella
kustannusten kohtuullisuus on mahdollista
arvioida. Tavanomaisella hintatasolla tarkoi-
tetaan tavaran- tai palveluntoimittajien ylei-
sesti käyttämiä hintoja.

Jos 1 momentissa tarkoitettuja menettely-
tapoja kustannusten kohtuullisuuden arvioi-
miseksi ei voida käyttää, viranomaisen on
muulla tavoin varmistettava kustannusten
kohtuullisuus.

25 §

Investointeja koskevat rajoitukset

Seuraavia investointeja ei tueta:
1) traktorin hankinta;
2) liikennealan investoinnit;
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3) puunkorjuun monitoimikoneen tai
kuormaa kantavan metsätraktorin hankinta;

4) käytössä olevan koneen tai laitteen kor-
vaaminen uudella, ellei käyttöön oteta nyky-
teknologiaa tai kokonaan uutta teknologiaa
taikka toimintaa olennaisesti laajenneta;

5) energiakäyttöön tarkoitetun turpeen
tuotantoon liittyvät investoinnit;

6) toisen yrityksen osakkeiden tai osuuk-
sien taikka liiketoiminnan hankinta taikka
toimenpide, jonka tarkoituksena on yrityksen
omistajanvaihdoksen rahoittaminen; tukea
voidaan kuitenkin myöntää sellaisten kiin-
teistöosakeyhtiön osakkeiden hankintaan,
jotka oikeuttavat hallitsemaan kehittämistuki-
lain mukaan tukikelpoisessa yritystoimin-
nassa käytettävää toimitilaa;

7) kiinteistön tai rakennusten hankinta jul-
kisyhteisöltä, jollei hankinnan kohde ole ollut
käyvän hinnan selvittämiseksi julkisesti myy-
tävänä vähintään kahden kuukauden ajan tai
sen hankintahinta perustuu vähintään kahden
myyjästä riippumattoman itsenäisen arvioijan
käyvän hinnan arvioon.

26 §

Investointitukeen oikeuttamattomat
kustannukset

Investointituen tukikelpoisia kustannuksia
eivät ole:

1) arvonlisävero, ellei se jää hakijan lopul-
liseksi kustannukseksi ja hakija esitä selvi-
tystä siitä, että arvonlisäveroa ei ole mahdol-
lista saada vähennyksenä tai palautuksena ta-
kaisin;

2) korot, provisiot tai muut rahoituksesta
johtuvat kustannukset;

3) osamaksusopimukseen liittyvät hal-
linto-, vakuutus-, korjaus-, huolto- tai muut
vastaavat kustannukset;

4) sellaisten hankintojen kustannukset,
jotka on tehty hakijalta, hänen perheenjäse-
neltään, hakijan tai hänen perheenjäsentensä
määräysvallassa olevalta yritykseltä tai haki-
jan yrityksen johtavassa asemassa olevalta
henkilöltä taikka muutoin tuen kohteena ole-
van yrityksen lähipiiriin kuuluvalta osapuo-
lelta.

27 §

Investointituen määrä

Tukea voidaan myöntää avustuksena siten,
että tuen määrä ei ylitä seuraavia prosentti-
osuuksia tuen perusteena olevista kustannuk-
sista:

1) pienelle yritykselle I tukialueella 35
prosenttia sekä II ja III tukialueella 20 pro-
senttia;

2) mikroyritykselle ilman kiinteää tieyhte-
yttä olevilla saarilla I, II ja III tukialueella 35
prosenttia;

3) 1 kohdasta poiketen pienelle yritykselle
uusiutuvan energian tuotantoon ja jakeluun I,
II ja III tukialueella 20 prosenttia tai, kun
kyseessä on uusi laitos, 30 prosenttia.

Maataloustuotteiden jalostukseen ja kau-
pan pitämiseen tukea voidaan kuitenkin
myöntää avustuksena siten, että tuen määrä ei
ylitä seuraavia prosenttiosuuksia tuen perus-
teena olevista kustannuksista:

1) mikroyritykselle I, II ja III tukialueella
35 prosenttia;

2) 1 kohdasta poiketen mikroyritykselle
kahden tai useamman mikroyrityksen tuotan-
nollista tai kaupallista yhteistyötä varten pe-
rustaman uuden yhteisen yrityksen investoin-
tiin I, II ja III tukialueella 40 prosenttia;

3) pienelle yritykselle I, II ja III tukialu-
eella 30 prosenttia;

4) keskisuurelle yritykselle I tukialueella
25 prosenttia sekä II ja III tukialueella 20
prosenttia.

Edellä 2 momentin 1, 3 ja 4 kohdassa
mainittuja prosenttiosuuksia voidaan korottaa
20 prosenttiyksiköllä, kun kyseessä on kehit-
tämistukilain 5 §:n 30 kohdassa tarkoitetun
maaseudun innovaatioryhmän toteuttaman
kehittämishankkeen yhteydessä tuettava maa-
taloustuotteiden jalostusta ja kaupan pitä-
mistä koskeva investointi.

Investointiin myönnettävän tuen ja muun
valtiontueksi katsottavan tuen prosentti-
osuuksien yhteenlaskettu määrä ei saa ylittää
tässä pykälässä vahvistettuja prosenttiosuuk-
sia. Paikallisen toimintaryhmän puoltamassa
investoinnissa valtiontueksi katsotaan myös
mahdollinen kuntarahan osuus.

Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että
tuen saaja rahoittaa investoinnin hyväksyttä-
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vistä kustannuksista vähintään 25 prosenttia
sellaisella rahoituksella, johon ei liity julkista
tukea.

Tukea ei kuitenkaan myönnetä jos tuen
määrä alittaisi 2 000 euroa.

5 luku

Tuen maksaminen

28 §

Perustamistuen maksaminen

Perustamistuen ensimmäinen erä voidaan
maksaa, kun toimenpidesuunnitelma on hy-
väksytty tukipäätöksellä ja yritys on perus-
tettu ja merkitty voimassa olevien säännösten
mukaisesti kaupparekisteriin, arvonlisävero-
velvollisten rekisteriin ja ennakkoperintäre-
kisteriin.

Perustamistuen toinen erä, ellei kyseessä
ole viimeinen maksuerä, voidaan maksaa,
kun vähintään puolet toimenpidesuunnitel-
man mukaisista tukipäätöksellä hyväksytyistä
toimenpiteistä on toteutettu.

Perustamistuen viimeinen erä voidaan
maksaa, kun hyväksytyt toimenpidesuunni-
telman mukaiset toimenpiteet on kokonaisuu-
dessaan toteutettu.

29 §

Investointimenon tosiasiallisuus, lopullisuus
ja kohtuullisuus

Investointituen maksamisen edellytyksenä
on, että maksuhakemuksen perusteena olevat
toimenpiteet on toteutettu ja niistä aiheutuvat
menot ovat lopullisia. Menon lopullisuudella
tarkoitetaan, että tuen saaja ei ole saanut eikä
voi saada menosta tai sen perusteella alen-
nusta, hyvitystä tai palautusta.

Ennen tuen viimeisen erän maksamista in-
vestoinnin pitää olla kokonaan toteutettu.

Ennen tuen maksamista tuen saajan on esi-
tettävä selvitys kustannusten kohtuullisuu-
desta niiltä osin kuin kustannusten kohtuulli-
suutta ei ole arvioitu tukea myönnettäessä.

30 §

Menon todennettavuus

Tuen maksamisen edellytyksenä on, että
tuen saaja kehittämistukilain 44 §:n 4 mo-
mentin mukaisesti liittää maksamista koske-
vaan hakemukseen erittelyn toimenpiteessä
todennettavasti aiheutuneista menoista ja toi-
menpiteen etenemisestä. Tukea ei makseta
ennen kuin meno on kirjattu yrityksen kirjan-
pitoon tai muistiinpanovelvollisen verovel-
vollisen osalta muistiinpanoihin.

Osamaksukaupalla hankittua omaisuutta
koskevan tuen maksamista haettaessa tuen
saajan on toimitettava rahoitusyhtiön kirjalli-
nen ilmoitus osamaksusopimuksella hankit-
tua omaisuutta koskevista maksuista laitetoi-
mittajalle. Ilmoituksen tulee sisältää kunkin
maksuerän määrä ja maksupäivä.

31 §

Maksuerät

Yrityksen perustamistuki maksetaan vä-
hintään kahdessa ja enintään kolmessa erässä.

Investointituki maksetaan enintään neljässä
erässä. Rakennuksen rakentamiseen, laajenta-
miseen tai korjaamiseen myönnetyn inves-
tointituen viimeinen erä on vähintään 20 pro-
senttia tuen kokonaismäärästä.

32 §

Maksuhakemuksen jättämisen määräaika

Tuettavan toimenpiteen viimeisen erän
maksamista on haettava neljän kuukauden
kuluessa toimenpiteen toteuttamiselle asete-
tun määräajan päättymisestä.

Tuki voidaan maksaa käytettävissä olevien
määrärahojen rajoissa määräajan jälkeen teh-
dystä hakemuksesta, jos tuen saaja esittää
painavia syitä hakemuksen viivästymiseen,
hakemus ei ole viivästynyt olennaisesti, mak-
samisen hakeminen viivästyneenä ei ole vai-
kuttanut toimenpiteen toteutukseen, viivästy-
minen ei vaikeuta maaseutuohjelman toteut-
tamista eikä maksaminen vaikuta hakijoiden
tasapuoliseen kohteluun.
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6 luku

Erinäiset säännökset

33 §

Viranomaisluvat

Tuen myöntämisen edellytyksenä on toi-
menpiteen toteuttamisen kannalta välttämät-
tömän lainvoimaisen viranomaisluvan esittä-
minen.

Poiketen siitä, mitä 1 momentissa sääde-
tään, tuki voidaan perustelluista syistä myön-
tää lainvoimaa vailla olevan luvan perusteella
edellyttäen, että tukipäätökseen otetaan ehto,
jonka mukaan lainvoimainen lupa on esitet-
tävä ensimmäisen maksuhakemuksen yhtey-
dessä tai viimeistään ennen tuen viimeisen
erän maksamista.

Edellä 2 momentissa säädettyä poikkeusta
ei sovelleta ympäristölupaan. Sitä ei sovelleta
myöskään maankäyttö- ja rakennuslain
(132/1999) mukaiseen lupaan, ellei tuen ha-
kija ole saanut mainitun lain 144 §:n mu-
kaista aloittamisoikeutta.

34 §

Toimenpiteen aloittaminen

Yrityksen perustamistukea haettaessa toi-
menpiteen aloittamiseksi katsotaan liiketoi-
mintasuunnitelmassa esitettyjen tuen koh-
teena olevien toimenpiteiden toteuttamisen
aloittaminen. Toimenpiteiden toteuttaminen
tulee aloittaa yhdeksän kuukauden kuluessa
tukipäätöksen päivämäärästä lukien.

Investointitukea haettaessa toimenpiteen
aloittamiseksi katsotaan ensimmäinen seuraa-
vista toimenpiteistä:

1) sopimuksen tai tilauksen tekeminen;
2) rakennustöiden aloittaminen;
3) hankinnan toimitus;
4) hankinnan maksaminen;
5) muun sellaisen sitoumuksen tekeminen,

joka tekee investoinnista peruuttamattoman.
Jos hankintahinta maksetaan yhtä useam-

pana eränä, hankinnan maksamisajankoh-
daksi katsotaan ensimmäisen erän maksun
ajankohta.

Seuraavista investointiin liittyvistä toimen-
piteistä voi aiheutua kustannuksia ennen tuki-

hakemuksen vireilletuloa ilman, että se kat-
sottaisiin toimenpiteen aloittamiseksi:

1) maan osto;
2) lupien hankkiminen;
3) yleiskustannuksia aiheuttavat toimenpi-

teet;
4) toteutettavuustutkimus;
5) hankinnat, joiden arvo on vähäinen

suhteessa toimenpiteen hyväksyttävään koko-
naiskustannukseen.

Lukuun ottamatta 4 momentissa tarkoite-
tuista toimenpiteistä aiheutuvia kustannuksia
tukea ei myönnetä sellaisiin investointikus-
tannuksiin, jotka ovat syntyneet ennen toi-
menpiteen aloittamista.

35 §

Toimenpiteen aloittaminen ennen
tukihakemuksen vireilletuloa

Tukea ei voida myöntää toimenpiteeseen,
joka on aloitettu ennen tukihakemuksen vi-
reille tuloa.

36 §

Investoinnin pysyvyys ja tuen siirtäminen

Tuotannollisen investoinnin pysyvyyteen
sovelletaan Euroopan aluekehitysrahastoa,
Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa,
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalo-
usrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousra-
hastoa koskevista yhteisistä säännöksistä
sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroo-
pan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Eu-
roopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista
yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuk-
sen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta anne-
tun Euroopan parlamentin ja neuvoston ase-
tuksen (EU) N:o 1303/2013 71 artiklan sään-
nöksiä toimien pysyvyydestä ja kyseiseen tu-
keen sovellettavia valtiontukisääntöjä. Pien-
ten ja keskisuurten yritysten ja maatalousyri-
tysten tulee käyttää tuen kohteena olevaa
aineellista omaisuutta ja sisällyttää aineeton
omaisuus yrityksen varoihin kolme vuotta
tuen viimeisen erän maksupäätöksen päätös-
päivästä lukien. Erityisestä syystä tuen myön-
täjä voi määrätä käyttöajaksi enintään viisi
vuotta.
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Kehittämistukilain 31 §:n 4 momentissa
tarkoitettua lupaa koskevaan hakemukseen
tulee liittää luvan myöntämisen kannalta tar-
peelliset tiedot luovutuksen saajasta ja saajan
liiketoiminnasta. Tuen myöntäjä varmistaa
luvan myöntämisen edellytysten täyttymisen.
Tuen myöntäjän tulee osoittaa lupapäätös
tuen saajalle ja toimittaa luovutuksen saajalle
jäljennös lupapäätöksestä sekä tiedottaa luo-
vutuksen saajaa tarkastusoikeudesta.

Jos osa tuesta on vielä maksamatta, tuen
hakijan tulee toimittaa tuen myöntäjälle tuen
hakijan ja luovutuksen saajan välinen, kehit-
tämistukilain 15 §:n 1 momentissa tarkoitettu
sopimus. Tuen myöntäjän tulee antaa lupa-
päätöksessä siirron saajalle oikeus jäljellä
oleviin maksueriin.

Siirrettäessä yrityksen perustamistukea
tuen myöntäjä varmistaa, että tuen siirron
edellytykset täyttyvät kehittämistukilain
15 §:ssä säädetyllä tavalla, ja tekee tuen siir-
rosta muutospäätöksen.

37 §

Toimenpiteen toteuttamisen määräaika

Tuettavalle toimenpiteelle määrätään tuki-
päätöksessä kehittämistukilain 30 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitettu määräaika.

Mikäli toimenpiteen toteuttamisen edelly-
tyksiin on vaikuttanut yrityksen toimintaym-
päristön muutos, muu tuen saajasta riippuma-
ton syy tai ylivoimainen este tai tuettavaa
toimenpidettä ei muutoin ilmenevän syyn
vuoksi voida toteuttaa toteuttamisajanjakson
aikana, tulee tarvittavasta jatkoajasta tehdä

perusteltu hakemus ennen tukipäätöksessä
vahvistetun toimenpiteen toteuttamisajan
päättymistä. Toteuttamisaikaa voidaan piden-
tää siten, että tuettava toimenpide voidaan
toteuttaa ja tuki maksaa maaseutuohjelman
toteuttamiselle ja tuen maksamiselle asete-
tussa määräajassa.

38 §

Tukea koskevat selvitykset ja seurantatiedot

Tuen myöntäjän ja maksajan on seurattava
tuettavan toimenpiteen toteutumista ja ryh-
dyttävä toimenpiteisiin, jos tuettava toimen-
pide ei etene tukipäätöksen ehtojen mukai-
sesti. Tuen saajan on esitettävä selvitys siitä,
miten toimenpide on toteutettu.

Tuen vaikuttavuuden seuraamiseksi ja ar-
vioimiseksi tuen saajan on annettava maaseu-
tuasetuksen 71 artiklan mukaisesti vaaditta-
vat indikaattori- ja seurantatiedot sekä muut
tarvittavat tiedot tuettavan toimenpiteen vai-
kutuksista.

Edellä 2 momentissa mainittujen tietojen
lisäksi tuen saajan on pyynnöstä annettava
tietoja tuen vaikuttavuutta ja toimivuutta kos-
kevien maaseutuohjelman arviointisuunnitel-
man mukaisten ja muiden erillisten arvioin-
tien ja selvitysten toteuttamista varten.

39 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä hel-
mikuuta 2015.

Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 2015

Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko

Vanhempi hallitussihteeri Jukka Mirvo
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