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Mitä voidaan rahoittaa



Hankkeella ratkaistaan oikea ongelma

• Tavoitteena on parantaa maatalouden tai metsätalouden 
tuottavuutta, tehokkuutta ja kestävyyttä

• Hankkeessa ratkaistaan etukäteen tunnistettu ongelma tai saatetaan 
uusi innovaatio käytäntöön

• Ratkaistavan ongelman tulee olla uusi tai sellainen, jota ei ole 
aikaisemmin kokeiltu Suomessa. 

• Tutkimus voi olla osana hanketta, mutta pelkästään tutkimusta ei 
tueta

• Hanketyyppi: kehittämishanke
• Toimenpide 16.1. 



Mitä kustannuksia voidaan hankkeelle 
kohdentaa: kustannusten tulee olla
• Hankkeen hyväksytyn tukipäätöksen, sen ehtojen ja hankesuunnitelman mukaisia 
• Hankkeen toteuttamisesta aiheutuvia, tarpeellisia ja kohtuullisia 

• Tunnistettava, kuuluuko kustannus hankkeelle, vai onko organisaation normaalin työn 
kustannus 

• Vireilletulon jälkeen syntyneitä ja hankkeen toteuttamisajan päättymiseen 
mennessä toteutuneita 

• Kohdennettavissa hankkeelle perustellulla, oikeudenmukaisella ja tasapuolisella 
tavalla 

• Kohdentaminen suoraan tai jakoperustetta käyttäen, jakoperusteena ei voida käyttää arviota 
• Aiheuttamisperuste 

• Kirjanpidossa hankkeen menoksi kirjattuna 



Kustannusmallit ja kustannukset



Kehittämishankkeen kustannusmallit

• Kustannusmalli, jolla hanketta toteutetaan,  tulee valita etukäteen ja 
muotoilla kustannusarvio sen mukaisesti

• Flat-rate 15%
• Flat-rate 24%
• Todellisiin kustannuksiin perustuva kustannusmalli



Flat-rate kustannusmallit

• Flat-rate eli välilliset kustannukset lasketaan palkkakustannuksista
• Välittömät ja välilliset kustannukset
• Flat-rate osuus kattaa kustannukset, joiden jyvitys hankkeelle hankalaa



Välilliset kustannukset 
flat rate kustannusmalleissa 

• Hyväksytään prosenttimääräisenä kiinteällä %-osuudella (24 %/ 15 %) 
hyväksyttävistä palkkakustannuksista 

• Välillisiksi säädetyt kustannukset : toimistokustannukset, hankehenkilöstön 
matkakustannukset, hankehenkilöstön osallistumismaksut koulutuksiin ja 
seminaareihin, hankehenkilöstön työterveyskustannukset, 
hankehenkilöstön käyttöön varatuista toimitiloista ja koneista sekä 
laitteista aiheutuvat kustannukset ja tarjoilukustannukset sekä hankkeen 
ohjausryhmän kustannukset. 

• Flat rate 15 % välillisiin kustannuksiin eivät kuitenkaan sisälly 
hankehenkilöstön matkakustannukset, vaan ne esitetään omana 
kustannuslajinaan 

• Ei todenneta asiakirjoin maksuhakemuksessa = ei toimiteta kuitteja 



Hyväksyttävät kustannukset

Kehittämishankkeesta aiheutuvat tarpeelliset ja kohtuulliset asetuksen 1174/2014 * 
mukaiset kustannukset: 

• Palkkaus- ja palkkiokustannukset ja niihin liittyvät lakisääteiset kustannukset 
lukuun ottamatta luontaisetuina suoritettavia kustannuksia

• Tukea ei myönnetä palkkoihin ja palkkioihin siltä osin, kuin ne ylittävät vastaavasta tehtävästä 
yleisesti maksettavan palkan ja palkkion määrän;

• Matkakustannukset
• kun matka on tarpeellinen hankkeen toteuttamiseksi, tiedon ja osaamisen hankkimiseksi 

hankkeen käyttöön tai saavutettujen tulosten levittämiseksi hankkeen tavoitteiden ja 
tulosten hyödyntämisen kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla 

• Kotimaan matkakulut sekä tarvittaessa ulkomaan matkakulut

* Valtioneuvoston asetus maaseudun hanketoiminnan tukemisesta 1174/2014, 7 §



Hyväksyttävät kustannukset

• Ostopalveluiden hankintakustannukset;
• Ostopalvelut sisältävät ulkopuolisilta ostetut palvelujen hankinnat, esim. 

• Suunnittelu-, koulutus-, konsultointi-, luento- ja asiantuntijakulut matkakuluineen
• Selvitykset, tutkimukset ja muut konsulttipalvelut 
• Vrt. tuen siirto, jossa tukea osaksi siirretään hankkeen  osatoteuttajalle hankkeen toteuttamiseksi 

• Vuokrakustannukset; 
• Toimitilan, koneiden ja laitteiden sekä muiden vastaavien vuokraamisesta aiheutuneet 

kustannukset. 

• Muut kehittämishankkeen toteuttamisesta aiheutuvat kustannukset, mm. 
• Pienhankinnat  
• Kohtuulliset tarjoilukustannukset hankesuunnitelman mukaisissa kokous-, koulutus- ja 

tiedotustilaisuuksissa
• Tiedotus- ja viestintäkulut



EIP-hankkeessa hyväksyttäviä kustannuksia 
ovat lisäksi
• Kansainvälisestä yhteistyöstä aiheutuvat kulut 

• Kulut, jotka aiheutuvat ulkopuolisten asiantuntijoiden kutsumisesta suomalaisen 
osapuolen järjestämiin tilaisuuksiin  

• Kustannukset, jotka liittyvät hankkeeseen sisältyvän kansainvälisen yhteistyön 
koordinointiin muussa valtiossa toimivan yhteistyökumppanin kanssa

• Pilotoinnista aiheutuvat kulut



Pilotointi

• Pilotoinnilla tarkoitetaan tuotteen, palvelun tai menetelmän testausta 
pienessä mittakaavassa, jotta voidaan arvioida sen mahdollisuuksia 
menestyä täydessä mittakaavassa tai varsinaisilla markkinoilla;



Pilotoinnista aiheutuvat kustannukset

• Investoinniksi luettavan käyttöomaisuuden (käyttöikä yli 3 vuotta) osalta 
tukikelpoisena kustannuksena voidaan hyväksyä ko. omaisuuden hankkeen 
aikaisen käytön korvaaminen (poistokustannukset tai vuokra)

• Välineiden ja laitteiden kustannukset siltä osin ja siltä ajalta kun niitä on käytetty hankkeessa
• Jos välineitä tai laitteita ei käytetä hankkeen tarpeisiin koko niiden käyttöikää, tukikelpoisiksi 

katsotaan hankkeen keston aikainen, kirjanpitosäädösten mukainen poistokustannus
• Kone, laite tai väline voidaan myös vuokrata

• Rakennusten kustannukset siltä osin ja siltä ajalta kun niitä on käytetty hankkeeseen. 
• Rakennusten osalta tukikelpoisiksi katsotaan hankkeen keston aikainen, kirjanpitosäädösten 

mukainen poistokustannus



EIP-ryhmään liittyvä investointi

• Hankkeeseen voi liittyä investointeja maatalouden tai elintarviketuotannon osalta

• Investoinnit haetaan ja toteutetaan erillisenä hankkeena

• Sovelletaan asianomaista tukijärjestelmää

• Tukitaso voi olla enintään 20 % korkeampi, jos investoinnilla on kytkentä maaseudun 
innovaatioryhmän toimintaan

• Alueen ELY-keskus päättää investoinnin rahoittamisesta ja korotetusta tukitasosta



Tukikelpoisuuden rajoitukset: 
tukea ei myönnetä mm.

• Lähipiirihankintoihin, jollei hankinnasta ole hankittu riittävästi tarjouksia muilta asianmukaisilta tahoilta

• Korkoihin, provisioihin ja varainsiirtoveroon, eikä muihin rahoituksesta aiheutuviin kustannuksiin

• Leasingkustannuksiin, jos sopimuksen kohteena oleva laite sopimusehtojen mukaan siirtyy hakijan 
omistukseen

• Osamaksulla hankittavan koneen tai laitteen maksueriin, jos hankitun omaisuuden omistusoikeus ei siirry 
hankkeen toteutusaikana

• Arvonlisäveroon, joka ei jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi

• Kustannuksiin, jotka eivät jää hakijalle lopullisiksi palautuksen, hyvityksen tai muun vastaavan johdosta

• Kustannuksiin, jotka aiheutuvat hakijan muusta toiminnasta kuin hankkeen toteuttamisesta



Tukikelpoisuuden rajoitukset jatkuvat: 
tukea ei myönnetä mm.

• Palkkoihin ja palkkioihin siltä osin, kun ne ylittävät vastaavasta tehtävästä yleisesti maksettavan 
määrän

• Muihin palkkaukseen kuuluviin kustannuksiin kuin lakisääteisistä tai työnantajaa velvoittavasta 
työehtosopimuksesta johtuviin kustannuksiin

• Matkakustannuksiin siltä osin, kuin ne ylittävät määrän, joka korvattaisiin valtion 
matkustussäännön mukaan

• Sellaisen työntekijän palkkauksesta aiheutuviin kustannuksiin, joka ei tukea haettaessa ollut 
hakijan vakinaisen viran haltija tai toistaiseksi voimassa olevassa kokoaikaisessa työsuhteessa 
oleva työntekijä, jos virka tai toimi täytetään yli vuodeksi eikä se ole ollut julkisesti haettavana.

• Virkamiehen matkakustannuksiin ja kokouspalkkioihin, jos tehtävä kuuluu virkamiehen 
viranhoitoon



Rahoitus

• Julkinen rahoitus on 100 % hankkeen tukikelpoisista kuluista

• Rahoitukseen voi sisältyä julkisen tahon ”omarahoitusta” 
= muu julkinen tuki

• Yksityistä rahoitusta ei voida sisällyttää hankkeen 
rahoitussuunnitelmaan



Sähköinen asiointi Hyrrässä



Hanketta haetaan Hyrrässä

• Hyrrään pääset tästä:
• https://hyrra.ruokavirasto.fi/#/etusivu

• Kirjautuaksesi tarvitset Katso-valtuutuksen organisaatiollesi ja 
henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset, mobiilivarmenteen tai sähköisen 
henkilökortin.

• Hyrrän kirjautumissivulta löytyvät Katso-palvelun ohjeet ja
Hyrrän käyttöohjeet hakemustyypeittäin. 



Tietoa ja tukea

• Hämeen ELY-keskuksesta

• Ruokavirastosta
• Maaseudun kehittämishankkeet  

• https://www.ruokavirasto.fi/yhteisot/tuet-ja-kehittaminen/maaseudun-
kehittamishankkeet/

• Maaseutuverkosto
• https://www.maaseutu.fi/maaseutuverkosto/teemat/innovaatiot/innovaatioryhmat/




