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Yleishyödyllisyys
• Yleishyödyllistä investointia voidaan tukea, jos siitä saatava hyöty
ohjautuu alueen asukkaille ja muille toimijoille. Investoinnin kohteen
tulee pääsääntöisesti olla alueen asukkaiden ja toimijoiden
käytettävissä. (1174/2014, 17§)
• Yleishyödyllisenä ei pidetä investointia, jonka hyöty suoraan
kohdistuu kilpailtuun elinkeinoalaan ( 28/2014, 24§)
• Tuetun investoinnin kohdetta ei saa pysyvästi tai merkittävästi
käyttää muuhun kuin tuen kohteena olevaan toimintaan tai
kehittämistyöhön (28/2014, 31§)
• Tuensaajina voivat olla julkisoikeudelliset yhteisöt ja
yksityisoikeudelliset yhteisöt silloin, kun yksityisoikeudellisen yhteisön
pääasiallinen tarkoitus on muu kuin taloudellinen toiminta tai jonka
toiminnan ensisijainen päämäärä ei ole voiton tavoittelu Tuensaajina
voivat olla mm. kunnat, yhdistykset, järjestöt ja osuuskunnat.
Laajakaistoissa tuensaajina voivat olla myös pk-yritykset.

Yleishyödyllisen investointien rajauksia
EI RAHOITETA
• Suuria infrahankkeita, kuten maantiet ja kalaportaat
• Kuntien ja valtion vastuulla olevien lakisääteisten
peruspalveluiden tuottamista
• Yksityisten henkilöiden, maatilojen tai yritysten hankkeita
HANKKEEN KOKO
• Rahoitusta voidaan myöntää, jos hankkeeseen
myönnettävän tuen määrä on vähintään 5000 euroa
mutta hankkeen kokonaiskustannukset eivät saa ylittää
1 milj. €. (poikkeus laajakaistainfra 2 milj. €)

Yleishyödylliseen investointiin myönnettävän
tuen määrä, 539/2015, 10 c §
• Yleishyödyllisen investoinnin tukea voidaan myöntää muu
julkinen rahoitus mukaan lukien 75 prosenttia tai, jos tuen
hakijana on julkisoikeudellinen yhteisö, 100 prosenttia
hyväksyttävistä kustannuksista.
- Julkisoikeudelliselle yhteisölle voidaan myöntää tukea vain,
jos muun julkisen rahoituksen osuus julkisesta rahoituksesta
on vähintään 30 prosenttia.
• Vesihuoltoon kohdistuviin yleishyödyllisiin investointeihin tukea
voidaan myöntää muu julkinen rahoitus mukaan lukien 50
prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista.
• Tietoliikenneyhteyksiin kohdistuviin yleishyödyllisiin
investointeihin tukea voidaan myöntää muu julkinen rahoitus
mukaan lukien ja tuenhakijan liikevaihdosta riippuen 70
prosenttia tai 50 % hyväksyttävistä kustannuksista.

Investointien rahoitus Pohjois-Pohjanmaan
ELY-keskus
• Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoitus
investointihankkeille on lähtökohtaisesti 50 prosenttia
hankkeen kustannuksista.

Investointien rahoituksen yhteensovitus
• Yleishyödyllisiä investointeja maaseuturahastossa rahoittavat ELYkeskus ja Leader-ryhmät
- Leader ryhmät rahoittavat paikallisia investointeja omien
ohjelmiensa painotuksien ja tavoitteiden mukaisesti
- Leaderissä mahdollisuus rahoittaa myös teemahankkeita, joissa
rahoitus voi kohdistua kustannuksiltaan pieniin investointeihin
- Leader-hankeen tuen määrä voi enintään olla 180 000 euroa

ELY-keskus rahoittaa
• ELY-keskus osallistuu varsinkin taajamien ulkopuolisiin investointeihin
asumisen, työn tekemisen ja yrittämisen edellytysten parantamiseksi
• Rahoitus kohdistuu pääsääntöisesti harvaan asutuille ja ydinmaaseutualueille,
vain erityisin perustein kaupungin läheiselle maaseudulle (esim. hankkeen
kokonaisjärkevyys, suurin osa hankkeesta ydin- tai harvaan asutulla alueella).
• ELY-keskuksen rahoittamat kehittämishankkeet ja niihin liittyvät investoinnit
ovat pääosin maakunnallisia tai seutukuntien välisiä. ELY-keskuksessa
voidaan tarvittaessa rahoittaa kuitenkin paikallisia, kustannusarvioltaan
merkittäviä kehittämishankkeita ja investointeja, mikäli ne ovat erityisen
merkittäviä maaseudun kehittymisen kannalta
- investointien vaikutusalue laaja, hyöty kohdentuu laajalle
- uudet kehittämiskohteet, valtakunnallisesti tai jopa kansainvälisesti
merkittävät hankkeet
- selkeä kytkentä uuden yritystoiminnan kehittämiseen
- vesihuoltohankkeissa noudatetaan aikaisemmin maaseutujaostossa
hyväksyttyjä linjauksia

Maaseuturahastosta rahoitettavien
vesihuoltohankkeiden linjaus (ed.
ohjelmakauden linjaus)
• Pääsääntöisesti harvaan asutuille ja ydinmaaseutualueille
• Tukiprosentti max 50 %
• Ei talokohtaisia investointeja, ei loma-asuntoja, ei
uudisasutusta
• Elinvoimaisille alueille, joilla myös maaseutuyrityksiä ja
aktiivista kylätoimintaa
• Tukee maaseudulla olemassa olevaa asutusta ja parantaa
yritysten toimintaympäristöä
• Ympäristön tilaa parantava, kuten pohjavesialueet ja
vesistöjen läheisyys
• Tuella ei mennä alle tavanomaisen liittymishinnan

Laajakaistahankkeiden rahoitusehtoja 2014-2020
• Valtakunnalliset ehdot (Manner-Suomen maaseutuohjelma)
- Rahoitetaan lähinnä liityntäverkkoja runkoverkosta kohti kiinteistöjä
- Kiinteä tukitaso: 70 % tai 50 % julkinen tuki -> yksityistä rahoitusta tarvitaan aina 30 %
tai 50 %
• Jos hakijan liikevaihto ylittää viimeinen kolmen vuoden ajalta jonain vuonna yli 10 miljoonaa ->
julkinen tuki 50 % ja yksityinen rahoitus 50 %

- Hankkeen tukikelpoiset kokonaiskustannukset voivat olla enintään 2 miljoonaa
(erityinen poikkeus mahdollinen)
- Maantieteellisesti investoinnin toimet eivät tulisi kohdistua NUTS 5/LAU 2-tasoa
(vastaa kuntatasoa) laajemmalle alueelle (erityinen poikkeus mahdollinen)
- Tukea ei myönnetä kustannuksiin, jotka aiheutuvat viimeisen 100 metrin tilaajaliittymän
(talokaapeli), rakentamisesta loppukäyttäjän asuinrakennuksen tai toimipaikan
seinästä. Lähtökohtana on, että laajakaistapalvelun käyttäjä hankkii tarvitsemansa
tilaajaliittymän omalla kustannuksellaan.
- Kyläverkkohankkeita toteutetaan maaseutualueilla, joille yhteyksiä ei rakenneta
markkinaehtoisesti
- Verkon rakentaminen teknologiariippumatonta, mutta edellytys 100 Mbit/s yhteys
- Verkko on tuen saajan omistama ja se sitoutuu pitämään verkon käytössä (yleisasetus
1303/2013)

Laajakaistahankkeiden rahoitusehtoja 2014-2020
• Manner-Suomen maaseutuohjelman asettamien rahoitusehtojen
ohella Pohjois-Pohjanmaalla, vaikuttaa pisteytyksen kautta
- pääsääntöisesti harvaan asutuille ja ydinmaaseutualueille, vain erityisin
perustein kaupungin läheiselle maaseudulle (esim. hankkeen kokonaisjärkevyys,
suurin osa hankkeesta ydin- tai harvaan asutulla alueella) sekä varsinkin
taajamien ulkopuolisiin investointeihin asumisen, työn tekemisen ja yrittämisen
edellytystenparantamiseksi
- hankehakemuksessa on tuotu esille muiden rakentamistoimien hyödyntäminen
(esim. muut linjat, väylät, maisemanhoitotoimenpiteet)
- suunnitelma verkkojen hyödyntämiseksi esim. palveluiden tuotannossa

Laajakaistahankkeiden rahoitusehtoja 2014-2020, tilanne
maaliskuu 2018
• Kansallista rahoitusta on jäljellä noin 24 miljoonaa euroa
(heinäkuusta 2017 lähtien rakentaminen ollut mahdollista 100 m
saakka)
• toistaiseksi ohjataan hakijoita hakemaan kansallista rahaa
• poikkeustapauksissa ja erityisen perustelluista syistä voidaan myöntää
tänä aikana tuki maaseuturahastosta, tällöin rahoitusrakenne
kuntarahoituksen osalta noudattaa kansallisessa rahoituksessa kuntien
maksuosuusluokitusta (ns. 8 %, 22 % ja 33 % kunnat),
maaseuturahaston hanke ei saa vähentää kansallisen
runkoverkkohankkeen tukea

• Tilanne arvioidaan maaseuturahastossa uudelleen sen jälkeen,
kun kansallista rahoitusta ei ole enää saatavissa
• Päivitetty tilannearvio lokakuu 2018: kansallista rahoitusta jäljellä vielä 6 miljoonaa

