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EU:n elpymisväline rahoittaa EIP-hankkeita

• EU:n elpymisväline luotiin vuonna 2020 vastaamaan covid-19 –

pandemiasta aiheutuneisiin haasteisiin.

• Elpymisväline koostuu useasta eri EU:n rahoitusvälineestä ja ohjelmasta, 

joista suurin on EU:n elpymis- ja palautumistukiväline (Recovery and 

Resilience Facility RRF)

• Suomi sai koko elpymisvälineeseen 2,9 miljardia euroa ja tästä RRF:ään

2,1 miljardia euroa (Suomen kestävän kasvun ohjelma)

• Tästä noin 207 miljoonaa euroa sisällytettiin lisärahoituksena Manner-

Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan; rahoitetaan kokonaan EU-

varoista.
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Elpymisvarat maaseuturahastossa    1/2

• Jäsenvaltio määrittelee elvytystarpeet ja esittää keinot maaseudun 

kehittämisohjelman toimenpidevalikoimasta

• Toteutettiin maaseutuohjelman muutoksella

• Komissio hyväksyi ohjelmanmuutoksen elokuussa 2021

• Hankkeiden toteuttamisaika vuodet 2021-2024

• Elpymisrahoituksen yleiset tavoitteet ovat vihreä siirtymä, digitalisaatio, 

resilienssi; taloudellinen, ekologinen ja sosiaalinen kestävyys, joten 

ne vastaavat hyvin monia maaseudun kehittämisohjelman tavoitteita. 

• Elpymisvarojen käyttöä seurataan ohjelmassa erikseen. 
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Elpymisvarat maaseuturahastossa   2/2

• Jotta elpymisvarat saatiin käyttöön nopeasti, ei suuriin 

ohjelmanmuutoksiin, tietojärjestelmämuutoksiin tai säädösmuutoksiin ollut 

mahdollisuutta. 

• Toimitaan samoilla säännöillä kuin aikaisemminkin Manner-Suomen 

maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020.

• Ohjelman toimenpiteiden, esim. maaseudun innovaatioryhmien, tavoitteet 

vastaavat jo alunperin hyvin myös elpymisen tarpeisiin. 

• Elpymisvarojen kokonaisuus on osa ohjelman siirtymäkauden 

rahoitusta, josta voidaan tehdä myöntöpäätöksiä vuosina 2021-2022, 

hankkeiden toteutus jatkuu vuoden 2024 loppuun.
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Maaseutuohjelmasta rahoitetaan 

elpymisvaroilla seuraavia toimia:

• EIP-hankkeet / Maaseudun innovaatioryhmät – 6 miljoonaa euroa

• Yritysrahoitusta

• Maataloustuotteiden jalostusinvestoinnit 

• Yritysten perustaminen

• Yritysinvestoinnit

• Maatalousinvestointeja

• Laajakaistainvestointeja ja digihankkeita

• Eläinten hyvinvointitoimia, ympäristökorvauksista kiertotalouden 

edistämishankkeita, luonnonmukainen maatalous
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EIP-hankkeiden yleiset tukikelpoisuuskriteerit 1/2

EIP-hakemuksen on täytettävä maaseudun innovaatioryhmän yleiset

tukikelpoisuuskriteerit:

• Hankkeen/ maaseudun innovaatioryhmän aloitteentekijänä tai muuten 

aktiivisena osapuolena on vähintään yksi alkutuotantoyritys. 

• Hankkeessa on mukana vähintään yksi hankkeen kannalta oleellinen 

asiantuntija tai organisaatio. EIP-ryhmässä kokonaisuudessaan tulee olla 

vähintään kaksi osapuolta, mutta on suositeltavaa, että osapuolia olisi 

ainakin kolme.

• Hakemuksessa on määritelty mukana olevien alkutuotantoyritysten 

toimintaan liittyvä ongelma, jonka osapuolet aikovat ratkaista (kehitettävä 

innovaatio) 
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EIP-hankkeiden yleiset tukikelpoisuuskriteerit 2/2

• Hakemuksessa on kerrottu, miten EIP-ryhmä edistää elpymisvarojen 

tavoitteita (vihreä siirtymä, digitalisaatio, muutosjoustavuus).

• Hakemus sisältää hankesuunnitelman, jossa määritellään em. EIP-ryhmän 

selvitettävänä oleva ongelma ja tarve, suunniteltu toiminta sekä 

odotettavissa olevat tulokset

• Hakemuksessa on kuvattu EIP-ryhmän sisäiset menettelyt ja mahdolliset 

tuensiirrot, joilla varmistetaan sen toiminnan ja päätöksenteon avoimuus ja 

vältetään eturistiriidat.

• Hakemus sisältää viestintäsuunnitelman. Tähän sisältyy tiedottaminen 

sekä hankkeen aikana että tuloksista hankkeen päätyttyä ja lisäksi 

tiedottaminen kansainvälisesti EU:n EIP-AGRI -verkoston kautta.
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EIP-hankkeiden valintakriteerit 

Valintaryhmä arvioi seuraavien valintakriteereiden perusteella, missä määrin 

EIP-hakemus:

• edistää ohjelman strategian ja elpymisvälineen tavoitteiden toteutusta sekä 

ongelmanratkaisua (25 %)

• tuottaa uutta elpymisvälineen tavoitteita tukevaa liiketoimintaa (25 %)

• osoittaa hankkeen tarvelähtöisyyttä, parhaan tiedon käyttöä (ryhmän 

koostumus) ja sitoutumista (25 %)

• hankesuunnitelma on laadukas, kustannustehokas ja toteutettava (25 %)
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Yhteenveto: EIP-hankkeiden periaatteet

• Hanke tehdään yhteistyössä: perustetaan maaseudun innovaatioryhmä

• Hankkeen tavoitteena: käytännön ongelman ratkaisu/ uusi innovaatio

• Innovaatio liittyy alkutuotantoon (maatalous, metsätalous)

• Innovaatioon sisältyy myös: vihreä kasvun, digitalisaation ja/tai muutoksiin 

sopeutumisen edistäminen (EU:n elpymisvarojen tavoitteet)

• Julkisuus: hankkeen tulokset julkaistaan Suomessa ja EU:ssa.

Hakemuksesta tulee käydä ilmi, miten nämä kohdat aiotaan toteuttaa.
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Kansainvälinen yhteistyö EIP-hankkeessa

• Kansainvälistä yhteistyötä voi joko tehdä osana EIP-hanketta tai hanke voi olla 
kokonaan kansainvälinen.

• Kansainvälisessä yhteistyössä on mukana vähintään kaksi EU-maata (Suomi + 1)

• Yhteistyön pitää olla oleellista hankkeen sisällön ja tulosten kannalta: sellaista 
toimintaa, joka toteuttaa EIP-hankkeen kokonaisuuden tavoitteita.

12



Yhteistyökumppaneita ja samantyyppistä rahoitusta 
EU:ssa
• Mahdollisia yhteistyökumppaneita ovat muiden EU-maiden EIP-ryhmät. Tietoa EIP-

ryhmistä löytyy komission EIP-AGRI:n sivuilta:

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/eip-agri-projects

• Lisäksi yhteistyötä on mahdollista tehdä Horisontti2020 –tutkimusohjelman MAA-
hankkeiden (multi-action project) kanssa:

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/about/multi-actor-projects-scientists-and-
farmers

• Horisontti2020 –rahoituksella on perustettu myös temaattisia verkostoja, jotka 
perustuvat viljelijä-tutkija-neuvoja -yhteistyöhön:

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/about/thematic-networks-%E2%80%93-
closing-research-and
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Kansainvälisen yhteistyön reunaehtoja

• Toisin kuin varsinaisissa kansainvälisissä yhteistyöohjelmissa, maaseudun 
kehittämisohjelmassa kansainväliseen yhteistyöhön ei ole hankekumppanien 
yhteistä budjettia, vaan eri maissa toimivien osapuolten on haettava oma 
osuutensa rahoituksesta oman maansa ohjelmista.

• Maaseudun kehittämisohjelman rahoituksella voidaan rahoittaa vain suomalaisen 
kumppanin toimia.

• Lisäksi kullakin jäsenvaltiolla on omat hakuajat ja hankkeiden 
toteuttamisaikataulut, joten kansainvälisen hankekumppanin kanssa tehtävää 
yhteistyötä täytyy sovittaa sen mukaan.
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Kansainväliseen yhteistyöhön liittyvät 
hyväksyttävät kustannukset EIP-hankkeessa

• Kansainvälisestä yhteistyöstä aiheutuvat kulut (esim. kokoukset, seminaarit, 
matkat)

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

• Kustannukset, jotka liittyvät hankkeeseen sisältyvän kansainvälisen yhteistyön 
koordinointiin toisessa valtiossa toimivan yhteistyökumppanin kanssa
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Kansainvälinen hanke maaseudun 
kehittämisohjelmassa

Mikäli hanke on kokonaan kansainvälinen, sillä on yhteistyökumppanien kanssa:

• Yhteinen tavoite

• Hankkeen suunnittelu tehdään yhteistyössä

• Yhteiset toimet tavoitteen saavuttamiseksi/ sovitaan mitä eri osapuolet tekevät

• Rahoitus tulee kuitenkin kunkin osapuolen kotimaisista ohjelmista

=> Toimii samoilla periaatteilla kuin maaseudun kehittämisohjelman rahoittamat 
kansainväliset Leader-hankkeet.
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