
  

 

      
      

      
      
 

       
      

      

         
      

     

    

           
       

        
 

        

         
      

          
 

         
       

A mmm.A OHJE 

22.11.2016 1800/04.04.03.00/2016 

Jakelussa mainituille 

Asia OSAMAKSUKAUPALLA HANKITUN OMAISUUDEN TUKIKELPOISUUS EUROOPAN 
MERI- JA KALATALOUSRAHASTON SUOMEN TOIMINTAOHJELMAN 2014-2020 
HANKKEISSA 

Maa-ja metsätalousministeriö antaa Euroopan meri-ja kalatalousrahaston Suomen toiminta
ohjelman hallintoviranomaisena ohjeen osamaksukaupalla hankitun omaisuuden tukikelpoi
suudesta toimintaohjelmasta rahoitetuissa hankkeissa. 

Osamaksukaupasta annetun lain (91/1966) 1 §:ssä tarkoitetulla osamaksukaupalla hankitun omaisuu
den hankintameno katsotaan Euroopan meri-ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelmasta 2014-
2020 tuetuissa hankkeissa myös velaksi jääneen kauppahinnan osalta tukikelpoiseksi, jos: 

1) tuensaajalla on oikeudellisesti sitova osamaksukaupasta annettuun lakiin ja solmittuun rahoitus
sopimukseen perustuva velvollisuus maksaa jäljellä oleva rahoitusvelka rahoitusyhtiölle; 

2) rahoitusyhtiö on maksanut tuensaajan puolesta rahoitusvelan myyjälle; 

3) omaisuus on toimitettu tuensaajalle; 

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. 

Tuen piiriin voidaan hyväksyä vain sellainen osamaksukaupalla hankittu omaisuus, joka rahoitetaan 
rahoitusyhtiön kautta. 

Osamaksukaupalla hankitun omaisuuden vakuutus-, korjaus-ja huoltokustannukset eivät ole 
tukikelpoisia. 

Käytännössä ohje merkitsee, että myönnetty tuki voidaan maksaa kokonaisuudessaan tuen saajalle, 
jos kaikki mainitut neljä ehtoa täyttyvät, riippumatta siitä, milloin tuensaaja maksaa rahoitusvelan 
rahoitusyhtiölle. Jos hankkeessa tehdään hankintoja osamaksulla, mainitut ehdot tulee ottaa tuki
päätöksen ehtoihin. 

Tuen maksuvaiheessa tarkistetaan, että tuen piiriin hyväksytyn koneen ja laitteen kauppahinta on 
kokonaisuudessaan suoritettuja että hankittu kone tai laite on toimitettu tuen saajalle. 



     

      

       

     
       

            

       
     

  
 
 

     
     

 

 

  

  

    

Tuki voidaan maksaa, jos tuen saaja esittää seuraavat asiakirjat: 

• kopio ostajan ja myyjän allekirjoittamasta osamaksusopimuksesta; 

• kopio tuen saajan tiliotteesta, josta ilmenee että käteismaksuosuus on maksettu myyjälle; 

• rahoitusyhtiön kirjallinen ilmoitus osamaksusopimuksen kohteena olevaa omaisuutta koskevista 
maksuista laitetoimittajalle. Ilmoituksessa tulee mainita jokaisen maksuerän päivämäärä ja 
euromäärä; 

• ote kirjanpidosta tai muu tosite, joka osoittaa, että tuettu investointi on merkitty tuen saajan 
omaisuuteen. 

Osastopäällikkö, ylijohtaja 

Neuvotteleva virkamies Harri Kukka 

JAKELU Varsinais-Suomen, Lapin ja Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskukset 
ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEElA-keskus) 

TIEDOKSI MMM, SITÄ 
MMM, HAKE, OTA 
MAVI, Valvontaosasto 
MAVI, Verkostoyksikkö
Euroopan meri- ja kalatalousrahaston toimintaohjelman seurantakomitean jäsenet 
Maanmittauslaitos, Tietopalvelukeskus MITPA, Asiakasratkaisut, IT-järjestelmät 
Kalatalouden toimintaryhmät 

LIITE Muistio osamaksukaupalla hankitun omaisuuden tukikelpoisuudesta 



   

       
      

      
         

  

         
           

      

 

      
            

       
       

       
     

      

    

          
        

       
 

           
       

              
      

          
        

         

MMM/LVO MUISTIO 

OSAMAKSUKAUPALLA HANKITUN OMAISUUDEN TUKIKELPOISUUS 

EMKR-ohjelmakauden 2014-2020 käynnistyttyä on noussut esiin tarve määrittää uudella tavalla 
osamaksukaupalla rahoitetun omaisuuden tukikelpoisuus. Asia on alkaneella ohjelmakaudella säädelty 
yhdenmukaisesti rakennerahastoissa ja maaseuturahaston yritystukihankkeissa. EMKR:n hankkeissa on 
perusteltua noudattaa samoja linjauksia, jotta tuen saajia tässä kysymyksessä kohdeltaisiin samalla tavalla 
tuen myöntäjästä ja rahastosta riippumatta. 

EU-lainsäädäntö 

Euroopan rakenne-ja investointirahastoja koskevista yleisistä säännöksistä annettu ns. yleisasetus1, 65 
artiklan 2 kohta, säätää, että menot ovat oikeutettuja ERI-rahastojen rahoitusosuuteen, jos ne ovat 
aiheutuneet tuensaajalle ja jos ne on maksettu viimeistään 31.12.2023. 

Kansallisia säädöksiä 

Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta 358/2014 
(19 §) ja valtioneuvoston asetus maaseudun yritystuesta 80/2015 (20 §) säätävät samasanaisesti, että 

Osamaksukaupasta annetun lain (91/1966) 1 §:ssä tarkoitetulla osamaksukaupalla hankitun omaisuuden 
hankintameno katsotaan myös velaksi jääneen kauppahinnan osalta tukikelpoiseksi, jos: 

1) tuen saajalla on oikeudellisesti sitova osamaksukaupasta annettuun lakiin ja solmittuun 
rahoitussopimukseen perustuva velvollisuus maksaa jäljellä oleva rahoitusvelka rahoitusyhtiölle; 

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. 

Tuen piiriin voidaan hyväksyä vain sellainen osamaksukaupalla hankittu omaisuus, joka rahoitetaan 
rahoitusyhtiön kautta. 

VNA 358/2014:n perustelumuistiossa on selitetty, että Suomen EU-jäsenyyden alusta lukien on 
tukikelpoisuuden piiriin luettu osamaksulla hankitun omaisuuden hankintameno rahoitusvelan osalta ja se 

1 Euroopan parlamentin ia neuvoston asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu 17. päivänä joulukuuta 2013, Euroopan 
aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastoa ia Euroopan meri- ia kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan 
aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ia Euroopan meri- ia kalatalousrahastoa 
koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta 



      
       

      
         

    
       

    

         
       

on täten rinnastettu tavanomaiseen luottolaitoksen lainarahoitukseen. Euroopan yhteisön komission 
aluepolitiikan pääosasto on Euroopan tilintarkastustuomioistuimen Etelä-Suomen tavoite 2-ohjelman DAS 
2001-tarkastusta ja siinä tehtyjä havaintoja koskevassa vastauksessaan kauppa-ja teollisuusministeriölle 
23.5.2005 ilmoittanut, että se yhtyy kauppa- ja teollisuusministeriön kantaan siitä, että 
osamaksurahoituksella maksettujen käyttöomaisuuksien ostot ovat tukikelpoisia todellisia kustannuksia. 
Euroopan yhteisön komission aluepolitiikan pääosasto on katsonut, että osamaksurahoitus on lähempänä 
lainaa kuin pitkäaikaista vuokraaja että lainalla maksetut ostot ovat tukikelpoisia kustannuksia. 

Johtopäätöksiä 

EMKR:n osalta annetaan ohje muiden rahastojen osalta tehtyjen linjausten mukaisesti. Tukikelpoisuuden 
ehdot kirjataan tukipäätöksen ehtoihin ja niitä koskevat säännöt lisätään hakuohjeisiin. 


