Intervention nimi
Yleishyödylliset investoinnit

1. Yleishyödylliset
sopeutumiseen

investoinnit

ilmastonmuutoksen

hillitsemiseen

ja

ilmastonmuutokseen

Rahasto
Maaseuturahasto
Toimenpidetyyppi, johon kuuluu
Investoinnit (Art. 68)
Alueellinen kattavuus
Tukikelpoisiksi määritellyt Manner-Suomen maaseutualueet.
Tähän liittyvät erityistavoitteet
d) edistetään ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja ilmastonmuutokseen sopeutumista sekä kestävää energiaa
Tulosindikaattorit (Art. 99 (da) ja LIITE I)
R.23a Ympäristö- ja/tai ilmastokytkyiset investoinnit maaseutualueilla (Environment-/climate-related
performance through investment in rural areas)
Tuensaaja
Tuensaajina voivat olla julkisoikeudelliset ja yksityisoikeudelliset yhteisöt, mm. kunnat, yhdistykset, järjestöt,
osuuskunnat.
Vaatimukset, joilla tehokkaasti vastataan erityistavoitteisiin / The design of the intervention (Art. 99 c)
Tukea voidaan myöntää aineellisiin ja / tai aineettomiin hyödykkeisiin tehtäviin investointeihin, jotka edistävät
6 artiklassa vahvistetun erityistavoitteen ”edistetään ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja ilmastonmuutokseen
sopeutumista sekä kestävää energiaa” saavuttamista.
Toimenpiteen tavoitteena on lisätä maaseutualueiden kestävyyttä ja elinvoimaisuutta niin asumisen kuin
yrittämisen toimintaympäristönä. Tavoitteena lisätä asuinympäristön ekologisuutta ja turvallisuutta, parantaa
maaseudun infrastruktuuria sekä kehittää kylien ja alueiden yhteisöllisyyttä ja osallisuutta.
Toimenpiteessä toteutetaan investointihankkeita, joilla luodaan ja parannetaan maaseudun pieninfrastruktuuria
ja toimintaympäristöä energia- ja resurssitehokkuutta sekä turvallisuutta ja uusiutuvia energialähteitä ja niiden
käyttöä lisääviä investointeja sekä energiatehokkuutta ja energian säästöä lisääviä investointeja. Tavoitteena
on ilmastoneutraalius. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää, että uusin teknologia ja kiertotalouden ratkaisut
otetaan entistä paremmin käyttöön. Toimenpiteen tavoitteena on lisätä hiilineutraalisuutta ja löytää ratkaisuja
hiilen sidonnan tehostamiseen, ravinteiden tehokkaaseen käyttöön ja kierrättämiseen sekä riskienhallintaan
sään ääri-ilmiöiden lisääntyessä. Toimenpiteessä voidaan edistää ilmastoratkaisuihin liittyvien uusien
innovaatioiden tarvitsemien koneiden ja laitteiden yhteiskäyttöä, hankkia laitteita yhteiseen käyttöön sekä
tukea jakamis- ja kiertotaloutta edistäviä investointeja.
Toimenpiteessä voidaan edistää myös käytöstä poistuneiden turvepeltojen yleishyödyllistä käyttöä, joka on
kestävää niin ilmaston kuin yhteisön näkökulmasta.
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Aineellisina investointeina tuen kohteena voi olla rakenteita, rakennelmia ja koneita, joilla voidaan tehdä
pidemmän ajanjakson tavoitteita edistäviä toimenpiteitä. Aineettomien investointien tuen kohteena voi olla
esimerkiksi ympäristön hoitamista, raivaamista tai niittämistä, käytännönläheistä tutkimusta ja kehittämistä,
verkkoalustoja tai verkkopohjaiset sovelluksia.
Kestävien ratkaisujen maaseutu houkuttelee myös uusia asukkaita. Toimenpiteellä ei ole tarkoitus korvata
kunnan tai valtion vastuulla olevien lakisääteisten toimien rahoittamista, vaan parantaa ja täydentää palveluita
lisäämällä toimijoiden välistä yhteistyötä ja kehittämällä ja kokeilemalla uusia toimintamalleja.
Toimenpiteellä ei ole tarkoitus korvata kunnan tai valtion vastuulla olevien lakisääteisten toimien
rahoittamista, vaan parantaa ja täydentää palveluita lisäämällä toimijoiden välistä yhteistyötä ja kehittämällä
ja kokeilemalla uusia toimintamalleja.
Toimenpiteessä toteutetaan älykkäiden kylien / älykkäiden maaseutujen suunnitelmia, kun niihin liittyy
investointi ja suunnitelma rakentuu investoinnin ympärille (aineelliset ja aineettomat investoinnit). Älykkäät
kylät –hankkeisiin voi sisältyä valmisteluraha.
Tukikelpoisuusedellytykset
Tukea voidaan kohdentaa aineellisiin ja aineettomiin investointeihin, jotka vastaavat erityistavoitteeseen
edistetään ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja ilmastonmuutokseen sopeutumista sekä kestävää energiaa.
Tukea voidaan myöntää investointeihin, jotka edistävät maaseudun elinvoimaisuutta ja tuovat lisäarvoa
toimintaympäristössä. Investointia voidaan tukea, jos siitä saatava hyöty ohjautuu alueen asukkaille, yrittäjille
ja muille toimijoille. Yleishyödyllisenä tuettu kohde ei kuitenkaan saa olla pelkästään yhden tai muutaman
yrittäjän käytössä.
Pieninfrastruktuurilla tarkoitetaan tässä toimenpiteessä pienimuotoista maaseutualueiden infrastruktuurin
perustamis- tai parantamistoimia. Alueellisesti investoinnin toimet tai hyöty eivät kohdistu LAU 2-tason
aluetta (NUTS 5) suuremmalle alueelle. Tämä taso vastaa yleensä kunnan käsitettä. Yleishyödyllisten
investointien osalta tukikelpoiset kustannukset eivät saa ylittää 1 milj. euroa.
Tukea investointiin, joka on osittain yleishyödyllisessä käytössä ja osittain hyödyttää alueen yrityksiä
enemmän kuin vähäisessä määrin, tukea voidaan myöntää maks. xx %.
Tuki myönnetään yleishyödyllisille investointihankkeille. Tuki maksetaan hankkeen toteuttajalle.
Tukea ei myönnetä
-

-

suuriin infrastruktuuri-investointeihin kuten maanteihin tai kalaportaisiin, kuntien tai valtion vastuulla
olevien lakisääteisten peruspalveluiden tuottamiseen (Kuntalaki 365/1995, Laki kunnan
peruspalveluitten valtionosuuksista 1704/2009)
yksityisten henkilöiden tai yksittäisten maatilojen ympäristö-, energia-, jäte- ja tai vesihuoltoon tai
tietoliikenneyhteyksiin liittyviä hankkeita;
yritysten investointi- tai kehittämishankkeita, joihin myönnetään tukea luvun x mukaisesta
investointitoimenpiteestä ja luvun x mukaisesta tila- ja yritystoiminnan kehittämisen toimenpiteestä;
tukkukauppaa, tuotteiden välitystoimintaa ja vähittäiskauppaan liittyviä kehittämistoimia ei
pääsääntöisesti tueta, ellei toiminta liity maaseudun pk-yrityksissä valmistettujen tuotteiden myyntiin.
maataloustuotteiden investoinnit ja maataloustuotteiden jalostukseen liittyvät investoinnit (joita
tuetaan rakennetukien puolelta)
maan ostoon siltä osin, kun se ylittää 10 % kyseisen toimen tukikelpoisista kokonaismenoista, eli maan
ostaminen on tukikelpoista rakennuksen hankinnan yhteydessä siltä osin kuin maan osuus ei ylitä
kymmentä prosenttia koko kiinteistön hankinnan tukikelpoisista kustannuksista;
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Tuen muoto ja tukitaso (Art. 99 gb)
Tuki myönnetään avustuksena.
Tuen osuus voi olla enintään 75 % tukikelpoisista kustannuksista.
Tuen enimmäismääriä voidaan nostaa enintään 100 % seuraaville investoinneille:
-

investoinnit maaseudun peruspalveluihin ja infrastruktuuriin jäsenvaltioiden määrittelemällä tavalla
tuottamattomat investoinnit, joita tuetaan yhteisöllisten paikallisten kehitysstrategioiden mukaisesti.

Tuen perusteena olevien hyväksyttävien kustannusten enimmäismäärä investoinnin kokonaiskustannuksista
voi olla enintään 1 000 000 euroa, jonka yli meneviin kustannuksiin ei myönnetä tukea.
Tukitasojen määrittely edellyttää CAP:n strategiasuunnitelma-asetuksessa määritellyn investointeja koskevan
enimmäistukitason [75 %] (art. 68(4)) ja kyseiseen investointiin sovellettavien valtiontukisääntöjen
enimmäistukitasojen ja tuen mahdollisten enimmäismäärien yhteensovittamista.
Tuki voidaan myöntää kertakorvauksena ja välillisten yleiskustannusten osalta prosenttimääräisenä
korvauksena EU xxxx/20xx xx artiklan mukaisesti ja kansallisessa lainsäädännössä tarkemmin määrättyjä
periaatteita noudattaen tai todellisiin kustannuksiin perustuen.
Luontoissuoritukset, joista ei ole maksettu rahallista korvausta, ovat yleishyödyllisissä investointihankkeissa
hyväksyttäviä kustannuksia.
Valtiontukisäännöt
Jos tuki muodostuu valtiontueksi, tukeen sovelletaan valtiontukisääntöjä
Luettelo:
(tapauksessa joka ei kuulu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT-sopimus) 42 artiklan
soveltamisalaan).
Tuotosindikaattori ja suunnitellut tuen yksikkökustannukset ja alustava rahoitus (Art. 99 f, g, h)
Suunnitellut tuen yksikkökustannukset ja/tai alustava rahoitus
Tuotosindikaattorit
O.19: Number of supported local infrastructures / O.19 Number of supported infrastructures investment
operations under EAFRD
Suunnitellut
2023
yksikkökustannukset
ja/tai rahoitus
€

2024

2025

2026

3

2027

Määrien oikeutus
enimmäisylätaso (%) tai enimmäismäärä (%/euroa)
Suunnitellut vuosittaiset tuotokset
2023
2024
O.19: Number
of
supported
local
infrastructures
/ O.19 Number
of
supported
infrastructures
investment
operations under
EAFRD

2025

2026

2027

Alustava toimenpiteen kokonaisrahoitus (=yksikkökustannus*tuotos)
2023

2024

2025

2026

2027

6 000 000

2. Yleishyödylliset investoinnit luonnonvarojen kestävään hoitoon
Rahasto
Maaseuturahasto
Toimenpidetyyppi, johon kuuluu
Investoinnit (Art. 68)
Alueellinen kattavuus
Tukikelpoisiksi määritellyt Manner-Suomen maaseutualueet.
Tähän liittyvät erityistavoitteet
e) edistetään kestävää kehitystä ja luonnonvarojen, kuten veden, maaperän ja ilman, tehokasta hoitoa;

Tulosindikaattorit (Art. 99 (da) ja LIITE I)
R.23a Environment-/climate-related performance through investment in rural areas
Tuensaaja
Tuensaajina voivat olla julkisoikeudelliset ja yksityisoikeudelliset yhteisöt, mm. kunnat, yhdistykset, järjestöt,
osuuskunnat.
Vaatimukset, joilla tehokkaasti vastataan erityistavoitteisiin / The design of the intervention (Art. 99 c)

4

Tukea voidaan myöntää aineellisiin ja / tai aineettomiin hyödykkeisiin tehtäviin investointeihin, jotka edistävät
yhden tai useamman 6 artiklassa vahvistetun erityistavoitteen saavuttamista.
Toimenpiteen tavoitteena on lisätä maaseutualueiden kestävyyttä ja elinvoimaisuutta niin asumisen,
harrastamisen kuin yrittämisen toimintaympäristönä. Tavoitteena lisätä asuinympäristön ekologisuutta ja
turvallisuutta, parantaa maaseudun infrastruktuuria sekä kehittää kylien yhteisöllisyyttä ja osallisuutta.
Toimenpiteessä toteutetaan investointihankkeita, joilla edistetään ja parannetaan vesiensuojelun tilannetta,
vahvistetaan vesienhoidon yhteistyötä ja verkostoitumista, kehitetään ja pilotoidaan uusia menetelmiä,
työkaluja ja toimintatapoja pienten vesialueiden, rakennettujen vesiensuojelukosteikkojen ja muiden alueiden
ja maaperän hoidossa ja kunnostamisessa. Toimenpiteessä voidaan edistää luonnonvarojen hoitoon liittyvien
uusien innovaatioiden tarvitsemien koneiden ja laitteiden yhteiskäyttöä, hankkia laitteita yhteiseen käyttöön
sekä tukea jakamis- ja kiertotaloutta edistäviä investointeja.
Aineellisina investointeina tuen kohteena voi olla rakenteita, rakennelmia ja koneita, joilla voidaan tehdä
pidemmän ajanjakson tavoitteita edistäviä toimenpiteitä. Aineettomien investointien tuen kohteena voi olla
esimerkiksi ympäristön hoitamista, raivaamista tai niittämistä, käytännönläheistä tutkimusta ja kehittämistä,
verkkoalustoja tai verkkopohjaisia sovelluksia.
Toimenpiteellä ei ole tarkoitus korvata kunnan tai valtion vastuulla olevien lakisääteisten toimien
rahoittamista, vaan parantaa ja täydentää palveluita lisäämällä toimijoiden välistä yhteistyötä ja kehittämällä
ja kokeilemalla uusia toimintamalleja.
Toimenpiteessä toteutetaan älykkäiden kylien / älykkäiden maaseutujen suunnitelmia, kun niihin liittyy
investointi ja suunnitelma rakentuu investoinnin ympärille (aineelliset ja aineettomat investoinnit). Älykkäät
kylät –hankkeisiin voi sisältyä valmisteluraha.
Tukikelpoisuusedellytykset
Tukea voidaan kohdentaa aineellisiin ja aineettomiin investointeihin, jotka vastaavat erityistavoitteeseen:
edistetään kestävää kehitystä ja luonnonvarojen, kuten veden, maaperän ja ilman, tehokasta hoitoa.
Tukea voidaan myöntää investointeihin, jotka edistävät maaseudun elinvoimaisuutta ja tuovat lisäarvoa
toimintaympäristössä. Investointia voidaan tukea, jos siitä saatava hyöty ohjautuu alueen asukkaille, yrittäjille
ja muille toimijoille. Yleishyödyllisenä tuettu kohde ei kuitenkaan saa olla pelkästään yhden tai muutaman
yrittäjän käytössä.
Pieninfrastruktuurilla tarkoitetaan tässä toimenpiteessä pienimuotoista maaseutualueiden infrastruktuurin
perustamis- tai parantamistoimia. Alueellisesti investoinnin toimet tai hyöty eivät kohdistu LAU 2-tason
aluetta (NUTS 5) suuremmalle alueelle. Tämä taso vastaa yleensä kunnan käsitettä. Yleishyödyllisten
investointien osalta tukikelpoiset kustannukset eivät saa ylittää 1 milj. euroa.
Tuki myönnetään yleishyödyllisille investointihankkeille. Tuki maksetaan hankkeen toteuttajalle.
Tukea ei myönnetä
-

-

suuriin infrastruktuuri-investointeihin kuten maanteihin tai kalaportaisiin, kuntien tai valtion vastuulla
olevien lakisääteisten peruspalveluiden tuottamiseen (Kuntalaki 365/1995, Laki kunnan
peruspalveluitten valtionosuuksista 1704/2009)
yksityisten henkilöiden tai yksittäisten maatilojen ympäristö-, energia-, jäte- ja tai vesihuoltoon tai
tietoliikenneyhteyksiin liittyviä hankkeita;
yritysten investointi- tai kehittämishankkeita, joihin myönnetään tukea luvun x mukaisesta
investointitoimenpiteestä ja luvun x mukaisesta tila- ja yritystoiminnan kehittämisen toimenpiteestä;
tukkukauppaa, tuotteiden välitystoimintaa ja vähittäiskauppaan liittyviä kehittämistoimia ei
pääsääntöisesti tueta, ellei toiminta liity maaseudun pk-yrityksissä valmistettujen tuotteiden myyntiin.
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-

maataloustuotteiden investoinnit ja maataloustuotteiden jalostukseen liittyvät investoinnit (joita
tuetaan rakennetukien puolelta)
maan ostoon siltä osin, kun se ylittää 10 % kyseisen toimen tukikelpoisista kokonaismenoista, eli maan
ostaminen on tukikelpoista rakennuksen hankinnan yhteydessä siltä osin kuin maan osuus ei ylitä
kymmentä prosenttia koko kiinteistön hankinnan tukikelpoisista kustannuksista;

Tuen muoto ja tukitaso (Art. 99 gb)
Tuki myönnetään avustuksena.
Tuen osuus voi olla enintään 75 % tukikelpoisista kustannuksista.
Tuen enimmäismääriä voidaan nostaa enintään 100 % seuraaville investoinneille:
-

investoinnit maaseudun peruspalveluihin ja infrastruktuuriin jäsenvaltioiden määrittelemällä tavalla
tuottamattomat investoinnit, joita tuetaan yhteisöllisten paikallisten kehitysstrategioiden mukaisesti.

Investointiin haettavan tuen määrä on oltava hakemuksen perusteella vähintään x euroa.
Tuen perusteena olevien hyväksyttävien kustannusten enimmäismäärä investoinnin kokonaiskustannuksista
voi olla enintään 1 000 000 euroa, jonka yli meneviin kustannuksiin ei myönnetä tukea.
Tukitasojen määrittely edellyttää CAP:n strategiasuunnitelma-asetuksessa määritellyn investointeja koskevan
enimmäistukitason [75 %] (art. 68(4)) ja kyseiseen investointiin sovellettavien valtiontukisääntöjen
enimmäistukitasojen ja tuen mahdollisten enimmäismäärien yhteensovittamista.
Tuki voidaan myöntää kertakorvauksena ja välillisten yleiskustannusten osalta prosenttimääräisenä
korvauksena EU xxxx/20xx xx artiklan mukaisesti ja kansallisessa lainsäädännössä tarkemmin määrättyjä
periaatteita noudattaen tai todellisiin kustannuksiin perustuen.
Luontoissuoritukset, joista ei ole maksettu rahallista korvausta, ovat yleishyödyllisissä investointihankkeissa
hyväksyttäviä kustannuksia.
Valtiontukisäännöt
Jos tuki muodostuu valtiontueksi, tukeen sovelletaan valtiontukisääntöjä
Luettelo:
(tapauksessa joka ei kuulu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT-sopimus) 42 artiklan
soveltamisalaan).
Tuotosindikaattori ja suunnitellut tuen yksikkökustannukset ja alustava rahoitus (Art. 99 f, g, h)
Suunnitellut tuen yksikkökustannukset ja/tai alustava rahoitus
Tuotosindikaattorit
O.19: Number of supported local infrastructures / O.19 Number of supported infrastructures investment
operations under EAFRD
Suunnitellut
2023
yksikkökustannukset
ja/tai rahoitus
€

2024

2025

2026

6

2027

Määrien oikeutus
enimmäisylätaso (%) tai enimmäismäärä (%/euroa)
Suunnitellut vuosittaiset tuotokset
2023

2024

2025

2026

2027

O.19: Number of
supported local
infrastructures /
O.19 Number of
supported
infrastructures
investment
operations under
EAFRD

Alustava toimenpiteen kokonaisrahoitus (=yksikkökustannus*tuotos)
2023

2024

2025

2026

2027

7 000 000 €

3. Yleishyödylliset investoinnit luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi

Rahasto
Maaseuturahasto
Toimenpidetyyppi, johon kuuluu
Investoinnit (Art. 68)
Alueellinen kattavuus
Tukikelpoisiksi määritellyt Manner-Suomen maaseutualueet.
Tähän liittyvät erityistavoitteet
x) Edistetään luonnon monimuotoisuuden suojelemista ja ekosysteemipalveluja sekä säilytetään
elinympäristöjä ja maisemia
Tulosindikaattorit (Art. 99 (da) ja LIITE I)
R.23a Ympäristö-/ilmastokytkyiset investoinnit maaseutualueilla
Tuensaaja
Tuensaajina voivat olla julkisoikeudelliset ja yksityisoikeudelliset yhteisöt, mm. kunnat, yhdistykset, järjestöt,
osuuskunnat.
Vaatimukset, joilla tehokkaasti vastataan erityistavoitteisiin / The design of the intervention (Art. 99 c)
Tukea voidaan myöntää aineellisiin ja / tai aineettomiin hyödykkeisiin tehtäviin investointeihin, jotka edistävät
yhden tai useamman 6 artiklassa vahvistetun erityistavoitteen saavuttamista.
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Toimenpiteen tavoitteena on lisätä maaseutualueiden kestävyyttä ja elinvoimaisuutta niin asumisen kuin
yrittämisen toimintaympäristönä. Tavoitteena lisätä asuinympäristön monimuotoisuutta, ekologisuutta ja
turvallisuutta, parantaa maaseudun infrastruktuuria sekä kehittää kylien yhteisöllisyyttä ja osallisuutta.
Toimenpiteessä toteutetaan investointihankkeita, joilla luodaan ja parannetaan maaseudun maisemanhoitoa,
kylämaisemien monimuotoisuutta, luonnon monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluja. Tavoitteena on tuoda
asukkaille, yhdistyksille ja yrittäjille ideoita ja virikkeitä uusista yhteistyö- ja liiketoimintamahdollisuuksista.
Ekosysteemipalveluiden kehittyminen lisää alueen vetovoimaisuutta ja virkistyskäyttömahdollisuuksia.
Ekosysteemipalveluilla tarkoitetaan luonnon tarjoamia palveluita ja tuotteita, jotka ovat tärkeitä ihmisen
hyvinvoinnille. Toimenpiteessä voidaan edistää uusia tapoja hoitaa, ennallistaa, parantaa luonnon
monimuotoisuutta (lintujen, pölyttäjien, vesieliöstön, maaperäeliöstön, kasvien) ja toteuttaa tarvittavia
investointeja ja demonstraatioita.
Elinvoimainen maaseutu houkuttelee myös uusia asukkaita. Toimenpiteellä ei ole tarkoitus korvata kunnan tai
valtion vastuulla olevien lakisääteisten toimien rahoittamista, vaan parantaa ja täydentää palveluita lisäämällä
toimijoiden välistä yhteistyötä ja kehittämällä ja kokeilemalla uusia toimintamalleja.
Aineellisina investointeina tuen kohteena voi olla rakenteita, rakennelmia ja koneita, joilla voidaan tehdä
pidemmän ajanjakson tavoitteita edistäviä toimenpiteitä. Aineettomien investointien tuen kohteena voi olla
esimerkiksi ympäristön hoitamista, raivaamista tai niittämistä, käytännönläheistä tutkimusta ja kehittämistä,
verkkoalustoja tai verkkopohjaiset sovelluksia.
Toimenpiteessä toteutetaan älykkäiden kylien / älykkäiden maaseutujen suunnitelmia, kun niihin liittyy
investointi ja suunnitelma rakentuu investoinnin ympärille (aineelliset ja aineettomat investoinnit). Älykkäät
kylät –hankkeisiin voi sisältyä valmisteluraha.
Tukikelpoisuusedellytykset
Tukea voidaan kohdentaa aineellisiin ja aineettomiin investointeihin, jotka vastaavat erityistavoitteeseen.
Tukea voidaan myöntää investointeihin, jotka edistävät maaseudun elinvoimaisuutta ja tuovat lisäarvoa
toimintaympäristössä. Investointia voidaan tukea, jos siitä saatava hyöty ohjautuu alueen asukkaille, yrittäjille
ja muille toimijoille. Yleishyödyllisenä tuettu kohde ei kuitenkaan saa olla pelkästään yhden tai muutaman
yrittäjän käytössä.
Pieninfrastruktuurilla tarkoitetaan tässä toimenpiteessä pienimuotoista maaseutualueiden infrastruktuurin
perustamis- tai parantamistoimia. Alueellisesti investoinnin toimet tai hyöty eivät kohdistu LAU 2-tason
aluetta (NUTS 5) suuremmalle alueelle. Tämä taso vastaa yleensä kunnan käsitettä. Yleishyödyllisten
investointien osalta tukikelpoiset kustannukset eivät saa ylittää 1 milj. euroa.
Tukea investointiin, joka on osittain yleishyödyllisessä käytössä ja osittain hyödyttää alueen yrityksiä
enemmän kuin vähäisessä määrin, tukea voidaan myöntää maks. xx %.
Tuki myönnetään yleishyödyllisille investointihankkeille. Tuki maksetaan hankkeen toteuttajalle.
Tukea ei myönnetä
-

-

suuriin infrastruktuuri-investointeihin kuten maanteihin tai kalaportaisiin, kuntien tai valtion vastuulla
olevien lakisääteisten peruspalveluiden tuottamiseen (Kuntalaki 365/1995, Laki kunnan
peruspalveluitten valtionosuuksista 1704/2009)
yksityisten henkilöiden tai yksittäisten maatilojen ympäristö-, energia-, jäte- ja tai vesihuoltoon tai
tietoliikenneyhteyksiin liittyviä hankkeita;
yritysten investointi- tai kehittämishankkeita, joihin myönnetään tukea luvun x mukaisesta
investointitoimenpiteestä ja luvun x mukaisesta tila- ja yritystoiminnan kehittämisen toimenpiteestä;
tukkukauppaa, tuotteiden välitystoimintaa ja vähittäiskauppaan liittyviä kehittämistoimia ei
pääsääntöisesti tueta, ellei toiminta liity maaseudun pk-yrityksissä valmistettujen tuotteiden myyntiin.
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-

maataloustuotteiden investoinnit ja maataloustuotteiden jalostukseen liittyvät investoinnit (joita
tuetaan rakennetukien puolelta)
maan ostoon siltä osin, kun se ylittää 10 % kyseisen toimen tukikelpoisista kokonaismenoista, eli maan
ostaminen on tukikelpoista rakennuksen hankinnan yhteydessä siltä osin kuin maan osuus ei ylitä
kymmentä prosenttia koko kiinteistön hankinnan tukikelpoisista kustannuksista;

Tuen muoto ja tukitaso (Art. 99 gb)
Tuki myönnetään avustuksena.
Tuen osuus voi olla enintään 75 % tukikelpoisista kustannuksista.
Tuen enimmäismääriä voidaan nostaa enintään 100 % seuraaville investoinneille:
-

investoinnit maaseudun peruspalveluihin ja infrastruktuuriin jäsenvaltioiden määrittelemällä tavalla
tuottamattomat investoinnit, joita tuetaan yhteisöllisten paikallisten kehitysstrategioiden mukaisesti.

Investointiin haettavan tuen määrä on oltava hakemuksen perusteella vähintään x euroa.
Tuen perusteena olevien hyväksyttävien kustannusten enimmäismäärä investoinnin kokonaiskustannuksista
voi olla enintään 1 000 000 euroa, jonka yli meneviin kustannuksiin ei myönnetä tukea.
Tukitasojen määrittely edellyttää CAP:n strategiasuunnitelma-asetuksessa määritellyn investointeja koskevan
enimmäistukitason [75 %] (art. 68(4)) ja kyseiseen investointiin sovellettavien valtiontukisääntöjen
enimmäistukitasojen ja tuen mahdollisten enimmäismäärien yhteensovittamista.
Tuki voidaan myöntää kertakorvauksena ja välillisten yleiskustannusten osalta prosenttimääräisenä
korvauksena EU xxxx/20xx xx artiklan mukaisesti ja kansallisessa lainsäädännössä tarkemmin määrättyjä
periaatteita noudattaen tai todellisiin kustannuksiin perustuen.
Luontoissuoritukset, joista ei ole maksettu rahallista korvausta, ovat yleishyödyllisissä investointihankkeissa
hyväksyttäviä kustannuksia.
Valtiontukisäännöt
Jos tuki muodostuu valtiontueksi, tukeen sovelletaan valtiontukisääntöjä
Luettelo:
(tapauksessa joka ei kuulu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT-sopimus) 42 artiklan
soveltamisalaan).
Tuotosindikaattori ja suunnitellut tuen yksikkökustannukset ja alustava rahoitus (Art. 99 f, g, h)
Suunnitellut tuen yksikkökustannukset ja/tai alustava rahoitus
Tuotosindikaattorit
O.19: Number of supported local infrastructures / O.19 Number of supported infrastructures investment
operations under EAFRD
Suunnitellut
2023
yksikkökustannukset
ja/tai rahoitus
€

2024

2025

2026

9

2027

Tulosindikaattorit (Art. 99 (da) ja LIITE I)
R.33 Digitising the rural economy: Smart transition of the rural economy: Number of supported Smart

Village strategies
Määrien oikeutus
enimmäisylätaso (%) tai enimmäismäärä (%/euroa)
Suunnitellut vuosittaiset tuotokset
2023

2024

2025

2026

2027

O.19: Number of
supported local
infrastructures /
O.19 Number of
supported
infrastructures
investment
operations under
EAFRD

Alustava toimenpiteen kokonaisrahoitus (=yksikkökustannus*tuotos)
2023

2024

2025

2026

2027

7 000 000

4. Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit
Rahasto
Maaseuturahasto
Toimenpidetyyppi, johon kuuluu
Investoinnit (Art. 64 (d))
Alueellinen kattavuus
Tukikelpoisiksi määritellyt Manner-Suomen maaseutualueet.
Tähän liittyvät erityistavoitteet
Työllisyyden, kasvun, sukupuolten välisen tasa-arvon, sosiaalisen osallisuuden ja paikallisen kehittämisen
edistäminen maaseutualueilla, sisältää biotalouden ja kestävän metsätalouden (Art. 6 (h) ja LIITE I).

Tulosindikaattorit (Art. 99 (da) ja LIITE I)
R. 34 Connecting rural Europe: Maaseutuväestön osuus, joka hyötyy palvelujen ja infrastruktuurin
saatavuuden parantamisesta CAP:n tuella

Tuensaaja
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Tuensaajina voivat olla julkisoikeudelliset ja yksityisoikeudelliset yhteisöt, mm. kunnat, yhdistykset,
järjestöt, osuuskunnat.
Vaatimukset, joilla tehokkaasti vastataan erityistavoitteisiin / The design of the intervention (Art. 99 c)
Tukea voidaan myöntää aineellisiin ja / tai aineettomiin hyödykkeisiin tehtäviin investointeihin, jotka
edistävät yhden tai useamman 6 artiklassa vahvistetun erityistavoitteen saavuttamista.
Tietyt palvelut ovat edellytys sille, että ihmiset pystyvät asumaan ja yrittämään maaseudulla. Tarvitaan uusia
keinoja ja ratkaisuja palvelujen säilyttämiseksi ja tarjoamiseksi maaseudulle, mm. liikkuvia palveluja
kehittämällä Väestön ikääntyminen lisää palvelun tarvetta ja asettaa haasteita palvelujen saavutettavuudelle.
Toimenpiteen tavoitteena on lisätä maaseutualueiden kestävyyttä ja elinvoimaisuutta niin asumisen kuin
yrittämisen toimintaympäristönä. Tavoitteena on parantaa maaseudulla toimivien palvelujen saatavuutta ja
saavutettavuutta, lisätä asuinympäristön ekologisuutta ja turvallisuutta, parantaa maaseudun infrastruktuuria
sekä kehittää kylien yhteisöllisyyttä ja osallisuutta.
Toimenpiteessä toteutetaan investointihankkeita, joilla luodaan ja parannetaan maaseudun
pieninfrastruktuuria ja toimintaympäristöä, mm. monipalvelukeskusten, hub-tyyppisten yhteistyöskentely- ja
innovointitilojen ja etätyötilojen, sekä yhteiseen käyttöön tarkoitettujen rakennelmien kautta sekä tukemalla
pienimuotoisia vesihuollon digitalisaatiota, energia- ja resurssitehokkuutta sekä turvallisuutta lisääviä
investointeja (yhteys kansalliseen vesihuoltouudistukseen). Tavoitteena on myös ilmastoneutraalius.
Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää, että uusin teknologia ja kiertotalouden ratkaisut otetaan entistä
paremmin käyttöön. Monipaikkaisuutta edistävät investoinnit kuuluvat toimenpiteen välineistöön.
Toimenpiteessä edistetään turvallisuutta, esteettömyyttä, saavutettavuutta ja poikkeustilanteiden hallintaa
lisääviä investointeja maaseudulla.
Toimenpiteen tavoitteena on myös maaseudun kulttuuri- ja virkistysmahdollisuuksien kehittäminen.
Luonnon virkistyskäytön, toiminnallisten luontoharrastusten, vapaa-ajan infrastruktuurin investoinnit ja
kulttuuripalveluihin liittyvät investoinnit luovat tärkeitä vetovoimatekijöitä myös matkailulle ja
monipaikkaisille asujille. Toimenpiteen tavoitteena on kehittää maaseudun toimintaympäristöä myös eri
erityisryhmien näkökulmasta.
Aineellisina investointeina tuen kohteena voi olla rakenteita, rakennelmia ja koneita, joilla voidaan tehdä
pidemmän ajanjakson tavoitteita edistäviä toimenpiteitä. Aineettomien investointien tuen kohteena voi olla
esimerkiksi käytännönläheistä tutkimusta ja kehittämistä, verkkoalustoja tai verkkopohjaiset sovelluksia.
Elinvoimainen maaseutu houkuttelee myös uusia asukkaita. Toimenpiteellä ei ole tarkoitus korvata kunnan
tai valtion vastuulla olevien lakisääteisten peruspalveluiden rahoittamista, vaan parantaa ja täydentää
palveluita lisäämällä toimijoiden välistä yhteistyötä ja kehittämällä ja kokeilemalla uusia toimintamalleja.
Toimenpiteessä toteutetaan älykkäiden kylien / älykkäiden maaseutujen suunnitelmia, kun niihin liittyy
investointi ja suunnitelma rakentuu investoinnin ympärille (aineelliset ja aineettomat investoinnit). Älykkäät
kylät –hankkeisiin voi sisältyä valmisteluraha.

Tukikelpoisuusedellytykset
Tukea voidaan kohdentaa aineellisiin ja aineettomiin investointeihin, jotka vastaavat erityistavoitteeseen
Työllisyyden, kasvun, sukupuolten välisen tasa-arvon, sosiaalisen osallisuuden ja paikallisen kehittämisen
edistäminen maaseutualueilla, sisältää biotalouden ja kestävän metsätalouden (Art. 6 (h) ja LIITE I).
Tukea voidaan myöntää investointeihin, jotka edistävät maaseudun elinvoimaisuutta ja tuovat lisäarvoa
toimintaympäristössä. Investointia voidaan tukea, jos siitä saatava hyöty ohjautuu alueen asukkaille,
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yrittäjille ja muille toimijoille. Yleishyödyllisenä tuettu kohde ei kuitenkaan saa olla pelkästään yhden tai
muutaman yrittäjän käytössä.
Pieninfrastruktuurilla tarkoitetaan tässä toimenpiteessä pienimuotoista maaseutualueiden infrastruktuurin
perustamis- tai parantamistoimia. Alueellisesti investoinnin toimet tai hyöty eivät kohdistu LAU 2-tason
aluetta (NUTS 5) suuremmalle alueelle. Tämä taso vastaa yleensä kunnan käsitettä. Yleishyödyllisten
investointien osalta tukikelpoiset kustannukset eivät saa ylittää 1 milj. euroa.
Tuki myönnetään yleishyödyllisille investointihankkeille. Tuki maksetaan hankkeen toteuttajalle.
Tukea ei myönnetä
-

-

suuriin infrastruktuuri-investointeihin kuten maanteihin tai kalaportaisiin, kuntien tai valtion vastuulla
olevien lakisääteisten peruspalveluiden tuottamiseen (Kuntalaki 365/1995, Laki kunnan
peruspalveluitten valtionosuuksista 1704/2009)
yksityisten henkilöiden tai yksittäisten maatilojen ympäristö-, energia-, jäte- ja tai vesihuoltoon tai
tietoliikenneyhteyksiin liittyviä hankkeita;
yritysten investointi- tai kehittämishankkeita, joihin myönnetään tukea luvun x mukaisesta
investointitoimenpiteestä ja luvun x mukaisesta tila- ja yritystoiminnan kehittämisen toimenpiteestä;
tukkukauppaa, tuotteiden välitystoimintaa ja vähittäiskauppaan liittyviä kehittämistoimia ei
pääsääntöisesti tueta, ellei toiminta liity maaseudun pk-yrityksissä valmistettujen tuotteiden myyntiin.
maataloustuotteiden investoinnit ja maataloustuotteiden jalostukseen liittyvät investoinnit (joita
tuetaan rakennetukien puolelta)
maan ostoon siltä osin, kun se ylittää 10 % kyseisen toimen tukikelpoisista kokonaismenoista, eli maan
ostaminen on tukikelpoista rakennuksen hankinnan yhteydessä siltä osin kuin maan osuus ei ylitä
kymmentä prosenttia koko kiinteistön hankinnan tukikelpoisista kustannuksista;

Tuen muoto ja tukitaso (Art. 99 gb)
Tuki myönnetään avustuksena.
Tuen osuus voi olla enintään 75 % tukikelpoisista kustannuksista.
Tuen enimmäismääriä voidaan nostaa enintään 100 % seuraaville investoinneille:
-

investoinnit maaseudun peruspalveluihin ja infrastruktuuriin jäsenvaltioiden määrittelemällä tavalla
tuottamattomat investoinnit, joita tuetaan yhteisöllisten paikallisten kehitysstrategioiden mukaisesti.

Tukea investointiin, joka on osittain yleishyödyllisessä käytössä ja osittain hyödyttää alueen yrityksiä
enemmän kuin vähäisessä määrin, tukea voidaan myöntää maks. 50 %.
Tuen osuus vesihuoltoinvestoinneissa voi olla maks. xx % (valtiontukisäädökset)
Tuen perusteena olevien hyväksyttävien kustannusten enimmäismäärä investoinnin kokonaiskustannuksista
voi olla enintään 1 000 000 euroa, jonka yli meneviin kustannuksiin ei myönnetä tukea.
Tukitasojen määrittely edellyttää CAP:n strategiasuunnitelma-asetuksessa määritellyn investointeja koskevan
enimmäistukitason [75 %] (art. 68(4)) ja kyseiseen investointiin sovellettavien valtiontukisääntöjen
enimmäistukitasojen ja tuen mahdollisten enimmäismäärien yhteensovittamista.
Tuki voidaan myöntää kertakorvauksena ja välillisten yleiskustannusten osalta prosenttimääräisenä
korvauksena EU xxxx/20xx xx artiklan mukaisesti ja kansallisessa lainsäädännössä tarkemmin määrättyjä
periaatteita noudattaen tai todellisiin kustannuksiin perustuen.
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Luontoissuoritukset, joista ei ole maksettu rahallista korvausta, ovat yleishyödyllisissä investointihankkeissa
hyväksyttäviä kustannuksia.
Valtiontukisäännöt
Jos tuki muodostuu valtiontueksi, tukeen sovelletaan valtiontukisääntöjä
Luettelo:
(tapauksessa joka ei kuulu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT-sopimus) 42 artiklan
soveltamisalaan).
Tuotosindikaattori ja suunnitellut tuen yksikkökustannukset ja alustava rahoitus (Art. 99 f, g, h)
Suunnitellut tuen yksikkökustannukset ja/tai alustava rahoitus
Tuotosindikaattorit
O.19: Number of supported local infrastructures / O.19 Number of supported infrastructures investment
operations under EAFRD
Suunnitellut
2023
yksikkökustannukset
ja/tai rahoitus
€

2024

2025

2026

2027

Tulosindikaattorit (Art. 99 (da) ja LIITE I)
R. 35 Promoting social inclusion: Share of rural population covered by supported social inclusion project
R.33 Digitising the rural economy: Smart transition of the rural economy: Number of supported Smart
Village strategies

Määrien oikeutus
enimmäisylätaso (%) tai enimmäismäärä (%/euroa)
Suunnitellut vuosittaiset tuotokset
2023

2024

2025

2026

2027

O.19: Number of
supported local
infrastructures /
O.19 Number of
supported
infrastructures
investment
operations under
EAFRD

Alustava toimenpiteen kokonaisrahoitus (=yksikkökustannus*tuotos)
2023

2024

2025

20 000 000 €
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2026

2027

