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• Oikeusohjeita koskien hyväksyttäviä kustannuksia EIP-hankkeessa

• Tuettava toimenpide Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa

• EIP hyväksyttävät kustannukset ja tuen ulkopuolelle jäävät kustannukset

• Rahoitus nyt avautuvassa EIP-haussa

• Tietoja EIP-innovaatioon liittyvän erillisen investointihankkeen 
rahoitusmahdollisuudesta 



Tuettava toimenpide Manner-Suomen 
maaseudun kehittämisohjelmassa

• Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 
Yhteistyö-toimenpiteen alatoimenpide M16.1.”Tuki maatalouden 
tuottavuutta ja kestävyyttä koskevan eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden mukaisten toimijaryhmien 
perustamiseen ja toimintaan” (kutsutaan usein EIP-hankkeeksi)



Oikeusohjeita koskien hyväksyttäviä 
kustannuksia EIP-hankkeessa

• KOMISSION ASETUS (EU) N:o 702/2014

• Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma (muutettu 4.8.2021)

• Valtioneuvoston asetus maaseudun hanketoiminnan tukemisesta 1174/2014



EIP hyväksyttävät kustannukset
[Oikeusohjeiden KOMISSION ASETUS (EU) N:o 702/2014 31 artikla, Manner-Suomen maaseudun 
kehittämisohjelma 8.2.10.3.1.5. (muutettu 4.8.2021), Valtioneuvoston asetus maaseudun 
hanketoiminnan tukemisesta 1174/2014 7§, 26§ perusteella]

Kehittämishankkeesta aiheutuvat tarpeelliset ja kohtuulliset 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 
• Selvennystä: 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



EIP hyväksyttävät kustannukset
• Ostopalveluiden hankintakustannukset; 

• Ostopalvelut sisältävät ulkopuolisilta ostetut palvelujen hankinnat, esim. 

• Suunnittelu-, koulutus-, tiedotus- ja viestintä, konsultointi-, luento- ja asiantuntijakulut matkakuluineen

• Selvitykset, tutkimukset ja muut konsulttipalvelut 

• Vuokrakustannukset esim. 
• 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



EIP hyväksyttävät kustannukset

• 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 vuokra ja/tai poistokustannukset



EIP hyväksyttävät kustannukset

• Hankkeessa pilotoinnin osalta, investoinniksi luettavan käyttöomaisuuden 
(käyttöikä yli 3 vuotta) osalta tukikelpoisena kustannuksena voidaan hyväksyä ko. 
omaisuuden hankkeen aikaisen käytön korvaaminen (poistokustannukset tai 
vuokra)
• b) välineiden ja laitteiden kustannukset siltä osin kuin ja siltä ajalta kun niitä on käytetty hankkeessa. Jos tällaisia 

välineitä ja laitteita ei käytetä hankkeen tarpeisiin koko niiden käyttöikää, tukikelpoisiksi katsotaan ainoastaan 
poistokustannukset, jotka vastaavat hankkeen kestoa laskettuna yleisesti hyväksyttyjen kirjanpitoperiaatteiden 
mukaan;

• c) rakennusten ja maa-alueiden kustannukset siltä osin kuin ja siltä ajalta kun niitä on käytetty hankkeessa. 
Rakennusten osalta tukikelpoisiksi katsotaan ainoastaan poistokustannukset, jotka vastaavat hankkeen kestoa 
laskettuna yleisesti hyväksyttyjen kirjanpitoperiaatteiden mukaan. Maa-alueiden osalta tukikelpoisiksi katsotaan 
liiketaloudellisin ehdoin toteutetun luovutuksen kustannukset tai toteutuneet pääomakustannukset;



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: 
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 nyt avautuvassa EIP-haussa

• Julkinen rahoitus on 100 % EIP-hankkeen tukikelpoisista kuluista

• Käytettävissä oleva elpymisrahoitus toteutuu pelkästään EU:n 
rahoittamana ja näin myönnettävä avustus on täysin EU-rahaa

➢Muuta rahoitusta ei voida sisällyttää EIP-hankkeen 
rahoitussuunnitelmaan, ei yksityistä eikä muuta julkista rahoitusta. 
Mahdolliset tulot huomioidaan.



Tietoja EIP-innovaatioon liittyvän erillisen 
investointihankkeen rahoitusmahdollisuudesta 

• Maaseudun innovaatioryhmän kehittämään innovaatioon liittyvä, ryhmän jäsenen toteuttama 
yksityinen maatalousinvestointi, on mahdollista toteuttaa 20 % normaalia korkeammalla 
tukiprosentilla, mikäli investointi liittyy EIP-ryhmän kehittämän innovaation lopputuloksen 
varmistamiseen tai sen testaamiseen. 

• Nämä investoinnit haetaan ja toteutetaan kuitenkin erillisenä hankkeena alueen ELY-keskuksesta

• Tällöin sovelletaan asianomaista tukijärjestelmää

• EIP-hankkeeseen voi liittyä investointeja maatalouden tai elintarviketuotannon osalta.

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

• Alueen ELY-keskus päättää investoinnin rahoittamisesta ja korotetusta tukitasosta.
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