
 

2306Doh 16.02.2010 

1

YLEISHYÖDYLLINEN INVESTOINTIHANKE 
TUEN MYÖNTÄMINEN JA HAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEET  Lnro 2306D  
 
YLEISTÄ 
 
Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maa-
seudun kehittämiseen myönnettävistä tuista anne-
tun lain (1443/2006), sekä maaseudun hanketoi-
minnan tukemisesta annetun valtioneuvoston ase-
tuksien (829/2007) ja (617 /2008) mukaista hanke-
tukea Manner-Suomen maaseudun kehittämisoh-
jelmasta. 
 
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 
tärkeimmät tavoitteet ovat maa- ja metsätalouden 
kilpailukyvyn parantaminen, maaseutumaisten 
alueiden elinkeinoelämän monipuolistaminen sekä 
maaseudun asukkaiden elämänlaadun parantami-
nen.  
 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-
keskukset) ovat laatineet alueelliset maaseudun 
kehittämissuunnitelmat ja paikalliset Leader-
toimintaryhmät paikalliset maaseudun kehittämis-
suunnitelmat. Tietoa alueellisesta maaseudun ke-
hittämissuunnitelmasta saa ELY-keskuksesta ja 
paikallisesta maaseudun kehittämissuunnitelmas-
ta Leader-toimintaryhmältä. 
 
Tuen hakeminen 
 
Hanketukea voidaan hakea paikalliselta ELY-
keskukselta tai paikalliselta Leader-
toimintaryhmältä  
 
Haettaessa tukea ELY-keskukselta hakemus tulee 
toimittaa sille ELY-keskukselle, jonka toimialueella 
hanke on tarkoitus toteuttaa. Haettaessa tukea 
paikalliselta Leader-toimintaryhmältä, hakemus 
tulee toimittaa sille Leader-toimintaryhmälle, jonka 
alueella hanke on tarkoitus toteuttaa. 
 
Jos hanke toteutetaan useamman kuin yhden 
ELY-keskuksen tai toimintaryhmän alueella, ha-
kemus on toimitettava sille ELY-keskukselle tai 
toimintaryhmälle, jonka toimialueella hanke on tar-
koitus pääosin toteuttaa. Jos hankkeella on pää-
asiassa valtakunnallisia tavoitteita, hakemus toimi-
tetaan Hämeen ELY-keskukselle. 
 
Tukea on haettava ennen hankkeen aloittamista. 
Hakemus on täytettävä huolellisesti ja sen muka-
na on toimitettava kaikki vaadittavat liitteet. Han-
ketukien käyttöä seurataan ja valvotaan ja tuen 
vaikuttavuutta arvioidaan myös hakemuksessa 
esitettyjen tietojen perusteella. ELY-keskus ja toi-
mintaryhmä voivat pyytää ennen päätöksentekoa 
ja lausunnonantoa lisäselvennyksiä ja tarkennuk-
sia. 
 

Hakemuksen vireilletulo ja hankkeen aloitta-
minen 
 
Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että hake-
mus on tullut vireille ennen hankkeen aloittamista.  
 
Kun rahoitusta haetaan ELY-keskukselta, tukiha-
kemus tulee vireille, kun se on toimitettu toimival-
taiselle ELY-keskukselle. Kun rahoitusta haetaan 
paikalliselta Leader-toimintaryhmältä, tukihakemus 
tulee vireille, kun se on toimitettu toimivaltaiselle 
paikalliselle Leader-toimintaryhmälle. Toiminta-
ryhmä käsittelee sille toimitetut hakemukset ja an-
taa niistä lausunnon. Ryhmä toimittaa tukihake-
muksen ja lausunnon ELY-keskukselle, joka tekee 
tukipäätöksen.   
 
Ennen ELY-keskuksen tukipäätöstä hakija toteut-
taa hanketta omalla vastuullaan. Vasta tukipäätös 
varmistaa, että rahoitustukea myönnetään.  
 
Uusi hakemus, korjaus/täydennys edelliseen 
hakemukseen, muutos saatuun rahoituspää-
tökseen.  
 
Hakemuksen kohtaan "Uusi hakemus" tehdään 
merkintä, kun suunnitellulle hankkeelle haetaan 
tukea ensimmäistä kertaa.  
 
Hakemuksen kohtaan "Korjaus/täydennys edelli-
seen hakemukseen" tehdään merkintä, jos täy-
dennetään aiempaa vireillä olevaa hakemusta. 
Hakemuksen kohtaan "Muutos saatuun rahoitus-
päätökseen" tehdään merkintä, jos haetaan muu-
tosta jo saatuun rahoituspäätökseen. Hakemus 
täytetään hakijaa koskevien tietojen lisäksi vain 
korjausta, täydennystä tai muutosta koskevien ha-
kemuksen tietojen osalta.  
 
Hakija voi täydentää hakemustaan tai muuta asian 
käsittelyä varten toimittamaansa asiakirjaa käsitte-
lyn kuluessa. Puutteellinen hakemus on täyden-
nettävä viranomaisen antamassa määräajassa.  
 
Hanketuen ehtoja 
 
Tukea voidaan myöntää sellaiseen hankkeeseen, 
jonka toteuttamisen katsotaan tehokkaimmin edis-
tävän Manner-Suomen maaseudun kehittämisoh-
jelman sekä alueellisen tai paikallisen maaseudun 
kehittämissuunnitelman toteutumista.  
 
Hankkeesta on laadittava asianmukainen hanke-
suunnitelma. Hankesuunnitelmassa esitettäviä tie-
toja on kuvattu tarkemmin kohdassa 3. 
 
Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että hanke 
toteutetaan sen tavoitteisiin nähden kokonaista-
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loudellisesti edullisesti ja sen tulokset ovat yleises-
ti hyödynnettävissä. 
 
Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että hanke 
antaa hakijalle mahdollisuuden tehdä sellaisia ha-
kijan toimintaan liittyvää kehittämistyötä, jonka to-
teuttaminen ilman tukea ei olisi mahdollista.  
 
Hakija vastaa hankkeesta ja siitä aiheutuvista kus-
tannuksista. Hakijalla on oltava riittävät taloudelli-
set ja toiminnalliset edellytykset sekä osaaminen 
hankkeen toteuttamiseen. Jos tuen saaja ei itse 
toteuta hanketta, vastaava osaaminen on oltava 
hankkeen toteuttajalla. Hakijalla tulee olla mahdol-
lisuus seurata hanketta ja puuttua sen toteuttami-
seen silloinkin, kun toteutus on sopimusjärjestelyin 
siirretty hakijaorganisaation ulkopuolelle.  
 
Jos tuen hakija ja hankkeen toteuttaja ovat eri ta-
hoja, tuen hakija tai päätösvaltaa hakijayhteisössä 
käyttävä ei saa olla esteellinen hankkeen toteutta-
jaan nähden.  
 
Tuen hakijan tai toteuttajan toiminta on järjestettä-
vä niin, että tuettuun hankkeeseen liittyviä tehtäviä 
hoitavan henkilön toiminnasta ja palkkauksesta 
aiheutuvat kustannukset ovat tuntikirjanpidolla tai 
muulla vastaavalla hyväksyttävällä tavalla osoitet-
tavissa yhteisön muun toiminnan kustannuksista. 
Myös muu taloushallinto on järjestettävä siten, että 
tuen hakijan muun toiminnan kustannusten ja 
hankkeen kustannusten osuus kokonaiskustan-
nuksista on eriytettävissä. 
 
Yleishyödylliseen investointihankkeeseen  voi-
daan myöntää tukea:  
- kyläyhteisön yhteisessä käytössä olevan raken-
nuksen, rakennelman ja rakenteen rakentami-
seen, korjaukseen ja laajentamiseen; 
- sellaisen käyttöomaisuuden hankintaan, joka 
mahdollistaa yhteisessä käytössä olevan tilan tai 
alueen käyttämisen yhteisissä tilaisuuksissa, yh-
teydenpidossa tai virkistymisessä taikka joka on 
välttämätön kyläyhteisön ympäristön tilan paran-
tamisessa tai asukkaiden hyvinvoinnin parantami-
sessa; 
- vähäisen tie- ja vesihuoltohankkeen toteuttami-
seen sekä vähäisen tietoliikenneverkon rakenta-
miseen, peruskorjaukseen ja laajentamiseen; 
- paikalliskulttuurin edistämisessä tarpeellisen teki-
jänoikeuksilla suojatun käyttöoikeuden hankin-
taan; 
- kylän kehittämis- ja maisemanhoitosuunnitelman 
toteuttamiseen; 
- maaseudun reitistön perustamiseen ja kehittämi-
seen; 
- maaseudun ympäristö- ja kulttuurikohteen kun-
nostamiseen. 
 
Tukea ei myönnetä investointiin jos: 

1) investointi tosiasiassa tulisi suoraan tai välilli-
sesti hyödyttämään vain yhtä elinkeinonharjoitta-
jaa tai vähäistä elinkeinonharjoittajien määrää; tai 
 
2) investoinnin pääasiallinen tarkoitus on poistaa 
alueella tiettyä elinkeinoa harjoittavilta osaksi tai 
kokonaan sellaiset kustannukset, jotka muuten 
olisivat yrityksen tavanomaisia investointikustan-
nuksia.  
 
Tukea myönnetään vain sellaiseen investointi-
hankkeeseen, josta saatava hyöty ohjautuu  
alueen asukkaille ja muille toimijoille. Investoinnin 
tulee pääsääntöisesti olla asukkaiden ja kylän toi-
mijoiden käytettävissä.  
 
Investointitukea ei myönnetä sellaiseen toimin-
taan, joka kuuluu julkisyhteisön lakisääteisen pa-
kollisen perustehtävän hoitamiseen.  
 
1. HAKIJA 
 
Hakijana voi olla julkis- tai yksityisoikeudellinen 
yhteisö tai säätiö. Julkisoikeudellisia yhteisöjä ovat 
muun muassa kunta, kuntayhtymä tai niiden laitos, 
valtion virasto tai laitos, seurakunta tai muu us-
konnollinen yhdyskunta ja saamelaiskäräjät. Yksi-
tyisoikeudellisia yhteisöjä ovat muun muassa re-
kisteröidyt yhdistykset. Tukea voidaan myöntää 
sellaiselle yksityisoikeudelliselle yhteisölle, jonka 
pääasiallinen tarkoitus on muu kuin taloudellinen 
toiminta tai jonka toiminnan ensisijainen päämäärä 
ei ole voiton tavoittelu. 
    
Hankkeelle on nimettävä yhteyshenkilö, joka mm. 
huolehtii tiedonkulusta yhteisön ja rahoittajien vä-
lillä. 
   
Kirjanpitäjän tai toimiston yhteystiedot sekä kirjan-
pidon säilytyspaikka on ilmoitettava tuen myöntä-
välle viranomaiselle viimeistään ensimmäisen 
maksatushakemuksen yhteydessä. 
 
Hankkeen kaikki tositteet, tarjoukset ja tarjous-
pyynnöt on säilytettävä. Hankkeen kirjanpitäjältä 
edellytetään ammattitaitoa.  Kirjanpidosta aiheutu-
vat kohtuulliset kustannukset ovat hankkeen hy-
väksyttäviä kustannuksia.  
 
Hankkeen vastuuhenkilöksi merkitään yhteisössä 
hankkeen toteutuksesta vastaava henkilö. Näitä 
yhteystietoja myös rahoittajat voivat käyttää arvioi-
taessa hankkeiden tuloksia tai tiedotettaessa. 
 
Tuen siirtäminen 
 
Hankesuunnitelmassa esitetystä perustellusta 
syystä tuenhakija voi siirtää tukea toiselle julkis- 
tai yksityisoikeudelliselle yhteisölle tuettavan 
hankkeen toteuttamista varten, jos se on hank-
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keen toteuttamisen kannalta tarkoituksenmukais-
ta.  
 
Tuen hakijan on yksilöitävä hankesuunnitelmassa 
ne tahot, joille tukea siirretään. Lisäksi tuen haki-
jan on liitettävä hakemukseen tuen hakijan ja siir-
ron saajan tai saajien välinen sopimus, jotta voi-
daan varmistua tuen myöntämisen ja maksamisen 
edellytysten täyttyminen sekä tuen ehtojen nou-
dattaminen. Tuen saajan ja siirron saajan välises-
sä sopimuksessa on käytävä ilmi sopimusosapuo-
let, sopimukseen sisältyvien toimenpiteiden sisältö 
ja osapuolten rooli hankkeen toteutuksessa. So-
pimuksen on sisällettävä osapuolten toteuttamien 
toimenpiteiden kustannukset ja siirron saajille siir-
rettävän tuen määrä. Lisäksi sopimuksessa on so-
vittava, kuinka osapuolet noudattavat hankinta-
lainsäädäntöä, kirjanpitovelvollisuutta sekä tie-
donanto- ja avustamisvelvollisuutta. Lisäksi sopi-
muksessa on sovittava, että tuen saaja voi antaa 
tarkastavalle viranomaiselle kumpaakin osapuolta 
koskevat tiedot tuettujen toimintojen osalta. 
 
Tuen saaja vastaa hankkeen toteuttamisesta ja 
tuen käytöstä tuen ehtojen mukaisesti. Mahdolli-
nen takaisinperintä kohdistuu siten myös siirretyn 
tuen osalta vain tuen saajaan. 
 
2. HANKE 
 
Hankkeella on oltava nimi, jonka tulisi olla kuvaa-
va, lyhyt ja ytimekäs. Tarvittaessa tulee käyttää 
lyhennettä. Tätä nimeä tulee käyttää samassa 
muodossa viranomaisyhteyksissä sekä mm. 
hankkeesta tiedotettaessa. Toteutuskunnan mer-
kitseminen on tärkeää, jos alueella on tapahtunut 
kuntaliitoksia. Näin toimenpide pystytään sijoitta-
maan maaseutupolitiikan alueellistamisessa käy-
tettäviin maaseututyyppeihin, jotka perustuvat 
31.12.2005 tilanteeseen. 
 
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmas-
sa yleishyödyllisiä investointeja voidaan toteuttaa 
seuraavissa toimintalinjoissa ja niihin sisältyvissä 
toimenpiteissä: 
 
Toimintalinja 3: Maaseutualueiden elämänlaatu ja 
maaseudun elinkeinoelämän monipuolistaminen: 
-  Matkailuelinkeinojen edistäminen (313) 
- Elinkeinoelämän ja maaseutuväestön peruspal-
velut (321) 
- Kylien kunnostus ja kehittäminen (322) 
- Maaseutuperinnön säilyttäminen ja edistäminen 
(323) 
Toimintalinja 4: LEADER: 
- toimintaryhmän paikallisen maaseudun kehittä-
misohjelman painotusten mukaiset Leader-
toimenpiteet toimintalinjalla  3 (313, 321,322, 323) 
- Alueiden tai valtioiden välinen yhteistyö (421) 
 

Hankkeen toteutusaika  on määriteltävä riittävän 
pitkäksi, jotta toimenpiteet ehditään kokonaan to-
teuttaa. Hanketta saa toteuttaa ja sen kustannuk-
set ovat hyväksyttäviä vain rahoitustukipäätökses-
sä ilmoitettuna toteutusaikana. Toteutusaika on 
enintään kolme vuotta tai erityisestä syystä enin-
tään viisi vuotta. Hankkeen toteuttamiselle voi tar-
vittaessa hakea jatkoaikaa kahdesti enintään vuo-
deksi kerrallaan. Tällöin hankkeen toteutusaika ei 
voi ylittää 6 vuotta. Jatkoaikaa on haettava hyvis-
sä ajoin ennen kuin hankkeen toteutusaika päät-
tyy. Hyväksyttävien toimien ja niihin liittyvien kus-
tannusten varhaisin alkamisajankohta on se päi-
vämäärä, jona hakemus on tullut vireille ELY-
keskuksessa tai paikallisessa toimintaryhmässä.  
 
Ohjausryhmä 
Ohjausryhmä voidaan asettaa, jos hankkeen kus-
tannusarvio on yli 20.000 euroa ja hankkeella on 
laajoja vaikutuksia yritystoimintaan, alueen elinkei-
noharjoittajien toimintaedellytyksiin tai alueelliseen 
hyvinvointiin, Ohjausryhmä on asetettava alueiden 
välistä toimintaa koskevaa hanketta varten sekä 
sellaista laaja-alaista hanketta varten, jonka hyväk-
syttävät kustannukset ovat vähintään 300 000 eu-
roa ja johon myönnetään tukea 100 prosenttia.  
 
ELY-keskus voi edellyttää tuen myöntämistä kos-
kevassa päätöksessään, että hankkeelle asetetaan 
ohjausryhmä. Hakija nimeää tuen myöntäneen vi-
ranomaisen edustajaa lukuun ottamatta ohjaus-
ryhmän jäsenet joko hakemuksessaan tai ELY-
keskuksen pyynnöstä ennen rahoituspäätöksen an-
tamista. ELY-keskus ei saa nimetä ohjausryhmän 
jäseneksi henkilöä, joka ei ole antanut tehtävään 
kirjallista suostumustaan. Ohjausryhmässä ovat 
edustettuina viranomaisen lisäksi muut hankkeen 
rahoitukseen osallistuvat tahot sekä hankkeen laa-
juuden kannalta riittävä määrä asiantuntijoita.  
 
Ohjausryhmän tehtävänä on ohjata tuen hakijaa 
hankkeen sisältöön liittyvissä kysymyksissä ja 
seurata hankkeen etenemistä Hakijalla on kuiten-
kin aina juridinen vastuu hankkeen toteuttamises-
ta. Ohjausryhmä ei osallistu tuen saajan asemaa 
tai hankkeen rahoitusta koskevaan päätöksen te-
koon. Ohjausryhmän toiminnassa sovelletaan hal-
lintolakia (434/2003), kielilakia (423/2003), saa-
men kielilakia (1086/2003) sekä viranomaisen 
toiminnan julkisuudesta annettua lakia (621/1999). 
Ohjausryhmän jäseneen sovelletaan rikosoikeu-
dellista virkavastuuta koskevia säännöksiä. Ohja-
usryhmälle säädettyjä tehtäviä hoidettaessa sovel-
letaan vahingonkorvauslakia (412/1974).  
 
Ohjausryhmän on käsiteltävä asiat, jotka koskevat 
hankkeen toteuttamista hyväksytyn hankesuunni-
telman ja toteutusajan mukaisesti, hankkeen ra-
hoituksen toteutumista, kustannusten ajoittumista, 
määrää ja hyväksyttävyyttä sekä suunnitelman 
muutoksia. Ohjausryhmän on käsiteltävä muutos-
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hakemus ja annettava asiasta asiantuntijalausun-
to. Lisäksi ohjausryhmän kokouksesta on toimitet-
tava pöytäkirja ELY-keskukseen tai toimintaryh-
mälle silloin kun hanke rahoitetaan toimintaryh-
män rahoituskiintiöstä.  
 
 
3. HANKEKUVAUKSEN TIIVISTELMÄ JA HAN-
KESUUNNITELMA 
 
a) Hankekuvauksen tiivistelmä 
 
Hankekuvauksen tiivistelmä on aina esitettävä ei-
kä sitä voida korvata viittauksella hankesuunnitel-
maan. 
 
Tiivistelmässä tulee mainita ainakin hankkeen 
kohderyhmä, hyödynsaajat, tavoitteet, yksilöidyt 
toimenpiteet, tulokset ja vaikutukset. Tiivistelmän 
pituus saa olla enintään puoli sivua. Tätä tiivistel-
mää viranomainen voi käyttää hanketta koskevas-
sa tiedotuksessa (esim. internet). Viranomainen 
lisää tiivistelmään hankkeen nimen, ohjelman ni-
men, toimintalinjan ja toimenpiteen, kustannusar-
vion, rahoitussuunnitelman, hakijan yhteystiedot ja 
kohdealueen. 
 
Erillisenä hakemuksen liitteenä toimitetaan laa-
jempi hankesuunnitelma.  
 
b) Hankesuunnitelma 
 
Hankesuunnitelmassa on kuvattava mahdollisim-
man tarkkaan hakijan nykytilanne (hakijan toimin-
ta, organisaatio, ammattitaito, kokemus, toimitilat, 
organisaation henkilömäärä, taloudellinen tilanne, 
tehdyt esiselvitykset ja -valmistelut jne.). Hanke-
suunnitelmassa perustellaan hankkeen tarpeelli-
suus eli tehdään selkoa hankeideasta ja mahdolli-
sista ongelmista, joita pyritään poistamaan ja 
muista tavoitteista, joihin hankkeen toteuttamisella 
pyritään.  
 
Hankesuunnitelmassa on määriteltävä hankkeen 
pääasiallinen kohderyhmä sekä muut tahot joihin 
hankkeen toiminta kohdistuu. Suunnitelmassa on 
selostettava, millä perusteella kohderyhmä on va-
littu ja miten heille tiedotetaan hankkeesta.  
 
Hankkeen valmistelun tulee olla jo hakuvaiheessa 
niin pitkällä, että hankesuunnitelmassa voidaan yk-
silöidysti kuvata hankkeen sisältö ja toimenpiteet, 
joilla hanketta aiotaan toteuttaa. Hakijan on esitet-
tävä myös, miten toimenpiteet aiotaan toteuttaa 
(mm. henkilöstön tarve) ja toimenpiteiden aikataulu. 
 
Lisäksi on kerrottava muut hankkeen toteuttami-
seen osallistuvat tahot, toteutus- ja rahoitusvas-
tuut ja mahdolliset sopimusjärjestelyt muun muas-
sa tuen siirtämisestä muille toteuttajille. Hanke-
suunnitelmassa on yksilöitävä ne tahot, joille tukea 

on tarkoitus siirtää. Tuen siirtämistä koskevat so-
pimukset liitetään tukihakemukseen kohdan 1 mu-
kaisesti.   
 
Hankesuunnitelmassa tulee määritellä hankkeelle 
asettavat tavoitteet. Tavoitteet on täsmennettävä 
konkreettisiksi tuloksiksi, joiden toteutumista voi-
daan seurata. Lisäksi tarkennetut tavoitteet täy-
dennetään erikseen indikaattorilomakkeeseen.  
 
Hankkeen tulosten ja hankkeen tuotteiden osalta 
on selvitettävä kenen omistukseen ja hallintaan ne 
jäävät hankkeen loputtua ja miten niitä aiotaan 
hyödyntää.  
 
Erityisesti on kiinnitettävä huomiota siihen, miten 
hankkeen etenemisestä ja sen tuloksista tiedote-
taan ja raportoidaan. Omia tiedotustarpeita varten 
on syytä laatia noin sivun mittainen tiivistelmä 
hankesuunnitelmasta. Tärkeää on, että kaikessa 
tiedotuksessa mainitaan EU:n osallistuminen 
hankkeen rahoitukseen. Viestintäohjeet: 
http://www.maaseutu.fi/fi/index/maaseutuohjelma/
viestintaohjeet.html. 
 
Hankesuunnitelmassa on selostettava kustannus-
arvio kustannuserittelyineen ja rahoitussuunnitel-
ma, joka sisältää myös hankkeen tulot.  
 
Jos hakijan muun toiminnan kustannuksia jaetaan 
tuettavan hankkeen kustannuksiksi, hankesuunni-
telmassa on esitettävä selvitys jakoperusteista, 
joiden mukaan hankkeen kustannukset eritellään 
toteuttajan muun toiminnan kustannuksista (ks 
kohta 6). Tarvittaessa käytetään erillistä liiteloma-
ketta. 
 
Hankesuunnitelmassa on esitettävä, miten ja millä 
perusteilla kustannusten kohtuullisuus selvitetään. 
(ks. tarkemmin kohta 6.) 
 
Hakijan tulee selvittää miten hanke toteutetaan ja 
puuttuva rahoitus hoidetaan, jos rahoitusta ei voi-
da myöntää sen suuruisena kuin sitä on haettu. 
 
c) Rakentamissuunnitelma 
 
Rakentamista koskevaan hakemukseen on han-
kesuunnitelman lisäksi liitettävä suunnitelma, jon-
ka on sisällettävä: 
1) pääpiirustukset; 
2) rakenne-, LVI-, sähkö- ja muut vastaavat eri-
koissuunnitelmat, joilla on erityistä merkitystä arvi-
oitaessa hankkeen hyväksyttäviä kustannuksia; 
3) rakennusselostus; ja 
4) rakennusselostukseen perustuva kustannusar-
vio tai -laskelma. 

 
Rakentamista koskevan suunnitelman yksityiskoh-
taisuus ja laajuus on oltava asianmukaisessa suh-
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teessa hankkeen laajuuteen ja kokonaiskustan-
nuksiin. 
 
4. HAKIJALLE AIEMMIN MYÖNNETTY JA 
MAKSETTU TUKI  
 
Hakijan tulee ilmoittaa, onko hakijalle myönnetty ja 
maksettu EU-osarahoitteista tukea vuonna 2000 
tai sen jälkeen. Luettelo hakijalle aiemmin myön-
netyistä tuista on esitettävä liitteessä 2306T tai 
vastaavalla tavalla. Luettelossa mainitaan tuen ra-
hoittaja, rahoittava EU:n rahasto sekä toteutuksen 
aikataulu vuoden tarkkuudella (myöntämispäivä-
määrä tai hankkeen toteutusaika tai vastaava tie-
to). 
 
5. HANKKEEN TOTEUTTAMISALUE 
 
Hakijan on ilmoitettava liittyykö hanke muihin ko. 
ohjelman hankkeisiin. Mahdollinen liityntä muihin 
ohjelmiin, teemaohjelmiin, niiden hankekokonai-
suuksiin tai yksittäisiin hankkeisiin on myös mainit-
tava  
 
 
6. YLEISHYÖDYLLISEN INVESTOINTIHANK-
KEEN KUSTANNUSARVIO JA RAHOITUS-
SUUNNITELMA  
 
Vain hankkeen toteuttamisesta aiheutuvat kohtuul-
liset kustannukset voivat olla tukikelpoisia. 
 
Tukea voidaan myöntää hankkeesta aiheutuviin 
tarpeellisiin ja kohtuullisiin kustannuksiin, jotka 
ovat syntyneet tukihakemuksen vireille tulon jäl-
keen. 
 
Kustannukset ilmoitetaan ilman arvonlisäveroa. 
Mikäli hakija ei kuitenkaan saa arvonlisäveropa-
lautusta, niin vero voidaan sisällyttää kustannus-
arvion lukuihin.  
 
Verottajalta saatu tai muu riittävä selvitys hank-
keen arvonlisäverovelvollisuudesta on pakollinen, 
jos hakija on arvonlisäverovelvollinen ja kustan-
nukset sisältävät alv:n. Kunnalta, valtiolta tai sen 
laitoksilta ei tarvita kyseistä selvitystä. 
 
Pienimuotoista toimintaa harjoittavat yhdistykset, 
jotka eivät ole toiminnastaan arvonlisäverovelvolli-
sia, eivät välttämättä tarvitse verottajalta saatua 
selvitystä hankkeen arvonlisävelvollisuudesta. Ha-
kijan tulee kuitenkin olla yhteydessä asiasta ELY-
keskukseen tai paikalliseen toimintaryhmään en-
nen hakemuksen jättämistä. 
 
Kustannusten kohtuullisuus  
Hankintoihin tulee soveltaa julkisista hankinnoista 
annettua lakia (348/2007).   
Ellei hankintalakia sovelleta, kustannusten koh-
tuullisuutta arvioitaessa on käytettävä viitekustan-

nuksia. Jos viitekustannuksia ei käytetä, yli 3 000 
euron hankinnoista tulee pyytää vähintään kolme 
tarjousta, joiden perusteella voidaan arvioida han-
kinnan hintatason kohtuullisuus toimenpiteen laa-
dun ja laajuuden kannalta. Yli 500 euron mutta 
enintään 3 000 euron hankinnoista kustannusten 
kohtuullisuus on osoitettava selvittämällä paikka-
kunnan tavanomainen hintataso. 
 
Tarjouksia ei liitetä hakemukseen vaan selvitys 
hankintojen hintatason selvittämisestä kuvataan 
hankesuunnitelmassa tai muulla tavoin hakemuk-
sen liitteenä. Hankintojen kilpailuttaminen, tarjous-
ten pyytäminen tai muulla tavoin suoritettu hinta-
tason selvittäminen osoitetaan tuen maksuhake-
muksen yhteydessä. Tarjoukset on dokumentoita-
va siten, että ne voidaan esittää tarvittaessa tuen 
myönnön, maksatuksen tai valvonnan yhteydessä.  
 
Tukea ei myönnetä sellaisiin hankintoihin, jotka on 
tehty hakijalta tai sellaiselta yritykseltä, jonka toi-
mintaan hakijana olevassa yhteisössä tuen käyt-
töön osallistuva tai siitä päättävä henkilö voi vai-
kuttaa määräysvalta-asemallaan, ellei hankinnasta 
ole hankittu riittävästi tarjouksia myös muilta 
asianmukaisilta tarjoajilta.   
 
Kustannusarvio 
 
1. Koneet ja laitteet, kalusto, aineettomat oikeudet 
(käyttöomaisuus): 
 
Koneet, laitteet ja kalusto ovat tukikelpoisia, mikäli 
ne jäävät hankkeen jälkeen tuen saajan omistuk-
seen ja samaan käyttöön kuin mihin ne on hankit-
tu vähintään 5 vuoden ajan tuen viimeisen erän 
maksatuksesta. 
 
Myös käytettyjen koneiden ja laitteiden hankintaan 
voidaan myöntää tukea. Käytettynä hankittavan 
koneen tai laitteen hankintahinta:  
- ei saa ylittää koneen tai laitteen käypää arvoa 
- koneen tai laitteen jäljellä olevan käyttöiän tulee 
olla riittävä investoinnin tavoitteeseen nähden 
- koneen tai laitteen tulee olla teknisiltä ominai-
suuksiltaan asianmukainen suunnitellun käytön 
kannalta ja voimassaolevien säännösten ja stan-
dardien mukainen. 
 
Käytetyn koneen tai laitteen hankinnan osalta on 
annettava selvitys hankinnan hyödyllisyydestä tai 
välttämättömyydestä investoinnin kannalta sekä 
edullisuudesta kustannuksista saatavaan hyötyyn 
nähden verrattuna vastaavan uuden koneen tai 
laitteen hankintaan (liite 2d). 
 
Aineettomilla oikeuksilla tarkoitetaan muun muas-
sa patentteja, käyttöoikeuksia, mallioikeuksia ja 
tavaramerkkejä.  
Vastikkeetta hankkeen hyväksi tehtävä työ 
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Vastikkeetta tehdyn työn arvo hyväksytään, jos se 
liittyy koneiden ja laitteiden tai kaluston kokoami-
seen.   
 
Jos investointihankkeeseen sisältyy sekä raken-
tamista että rakennukseen kiinteästi kuuluvien ko-
neiden, laitteiden ja kaluston hankintaa, joihin si-
sältyy vastikkeetta tehtävää työtä, merkitään ko-
neiden, laitteiden ja kaluston hankintahinta sekä 
niiden kokoamiseen liittyvän vastikkeetta tehdyn 
työn arvo vain rakentamista koskevaan kustan-
nusarvioon ja rahoitussuunnitelmaan. 
 
Luontoissuorituksena voidaan hankkeen kustan-
nuksena ja yksityisenä rahoituksena hyväksyä sel-
lainen vastikkeetta hankkeen hyväksi suoritettua 
työ, joka on hankkeen toteuttamiseksi tarpeellista. 
Työn tekijän on oltava vähintään 15-vuotias. 
 
Vastikkeetta tehtävästä työstä on esitettävä erilli-
sellä liitteellä alustava suunnitelma. Suunnitelman 
tulee sisältää arvio työn määrästä tunteina ja laa-
dusta sekä arvio sitä tekevien henkilöiden luku-
määrästä. Vastikkeetta tehdyn työn arvona pide-
tään 10 euroa tunnilta työn tekijää kohden. Jos 
työntekijä käyttää traktoria tai muuta vastaavaa 
työkonetta, työn arvona pidetään yhteensä 30 eu-
roa tunnilta työn tekijää kohden. On huomattava, 
että luontoissuoritukset ovat seurannan ja valvon-
nan kohteita kuten muutkin toimenpiteet, joten jo 
hakuvaiheessa kannattaa olla realistinen. Tuen 
myöntänyt viranomainen vahvistaa päätöksessä 
mahdollisten luontoissuoritusten osuuden, jota tu-
lee noudattaa.  
 
 
2. Rakentaminen 
 
Rakentamisen kustannusarviokohtaan merkitään 
kokonaiskustannukset. Jos kustannukset sisältä-
vät useita rakennuksia, niiden tiedot ja kustannuk-
set on esitettävä eriteltyinä (liite 2a). 
 
Rakentamiskustannukset ovat tukikelpoisia, mikäli 
rakennus jää hankkeen jälkeen tuen saajan omis-
tukseen ja samaan käyttöön kuin mihin tuki on 
myönnetty vähintään 5 vuoden ajan tuen viimei-
sen erän maksatuksesta. 
 
Rakentamisen hyväksyttäviä kustannuksia ovat: 
1) rakennuksen, rakennelman tai rakenteen raken-
tamisesta, korjaamisesta tai laajentamisesta ai-
heutuvat aine-, tarvike- ja suunnittelukustannukset 
työpalkkoineen ja urakkakustannuksineen 
2) rakennukseen tai rakenteisiin kiinteästi kuuluvia 
varusteita ja laitteita koskevat kustannukset 
 
Tukea voidaan lisäksi myöntää em. hankkeen hal-
linnoinnista aiheutuviin kirjanpito-, matka-, palkka-, 
palkkio- ja toimistokuluihin siltä osin kuin ne eivät 
ylitä kymmentä prosenttia rakentamisen kustan-

nuksista. Näiden kustannusten osuus on eriteltävä 
hankesuunnitelmassa. 
 
Ohjausryhmän kokouspalkkiot ovat hyväksyttäviä 
hankkeen kustannuksia. Kohtuullisena palkkiona 
voidaan pitää määrää, joka kunnassa voitaisiin 
maksaa vastaavanlaisesta kokouksesta. Ohjaus-
ryhmään kuuluvien viranomaisten osallistumisesta 
aiheutuvat kustannukset eivät voi olla hankkeen 
kustannuksia, jos osallistuminen kuuluu viranhoi-
toon.  
 
Peruskorjauksen hyväksyttäviksi kustannuksiksi 
hyväksytään enintään 75 prosenttia vastaavan 
uudisrakennuksen kustannuksista. Historiallisesti 
tai rakennustaiteellisesti arvokkaiden rakennusten 
osalta hyväksyttävät kustannukset voivat kuitenkin 
olla enintään 100 prosenttia uudisrakennuksen 
kustannuksista. 
 
Jos toimenpiteen toteuttaminen vaatii viranomais-
lupaa, eikä sitä ole liitetty tukihakemukseen sen 
tullessa vireille, on lupa liitettävä hakemukseen 
ennen kuin hakemukseen annetaan päätös. Lu-
van hankinnasta aiheutuneet kustannukset voivat 
olla syntyneet ennen tukihakemuksen jättämistä. 
Viranomaisluvista, rekisteröintimaksuista tai muis-
ta vastaavista kuluista aiheutuvat kustannukset 
eivät ole tukikelpoisia.  
 
Avustuksen maksamista haettaessa on esitettävä 
tositteet toteutuneiden rakentamiskustannusten 
määrästä. 
 
Vastikkeetta hankkeen hyväksi tehtävä työ 
ks kohta 1. Koneet, laitteet, kalusto, aineettomat 
oikeudet 
 
3. Rakennuksen hankinta 
 
Yleishyödyllistä investointitukea voidaan myöntää 
rakennuksen hankkimisesta aiheutuviin kuluihin. 
Tukea voidaan myöntää rakennuksen hankinnan 
yhteydessä maapohjan hankkimisesta aiheutuviin 
kustannuksiin. 
 
Rakennuksen hankinta on tukikelpoinen, mikäli 
rakennus jää hankkeen jälkeen tuen saajan omis-
tukseen ja samaan käyttöön kuin mihin tuki on 
myönnetty vähintään 5 vuoden ajan tuen viimei-
sen erän maksatuksesta. 
 
Tuen myöntämisen edellytykset: 
- rakennuksen rakentamiseen, laajentamiseen tai 
peruskorjaukseen taikka kiinteistön hankintaan ei 
ole myönnetty ja maksettu luovutusta edeltävän 
kymmenen vuoden aikana julkista rahoitusta 
- rakennus soveltuu harjoitettavaan toimintaan tai 
on vähäisin kustannuksin muutettavissa sellaisek-
si sekä täyttää aiotussa tarkoituksessaan, mitä 
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laissa tai lain nojalla säädetään tai määrätään sel-
laiselle rakennukselle asetetuista vaatimuksista 
- rakennuksen tai kiinteistön kauppahinta ei ylitä 
sen käypää arvoa 
- kiinteistön arvo muodostuu pääasiassa yritystoi-
mintaan käytettävän rakennuksen arvosta (maa-
pohjan osuus ei saa ylittää 10 prosenttia). 
 
Viranomaisluvista, rekisteröintimaksuista tai muis-
ta vastaavista kuluista aiheutuvat kustannukset 
eivät ole tukikelpoisia.  
 
 
Rahoitussuunnitelma 
 
Rahoitussuunnitelmassa ilmoitetaan, miten hanke 
rahoitetaan. Kaikki hankkeelle haettu tai saatu jul-
kinen rahoitus on ilmoitettava. 
 
Kohdassa muu julkinen rahoitus hakijan tulee il-
moittaa, jos toimenpiteeseen saadaan rahoitusta 
muulta viranomaiselta tai julkisyhteisöltä esim. 
kunnalta (tarkempi selvitys kohdassa 7). On huo-
mattava, että julkisoikeudelliselle yhteisölle kuten 
kunnalle tukea voidaan myöntää vain, jos muun 
julkisen rahoituksen (B) osuus koko julkisesta ra-
hoituksesta (A+B) on vähintään 30 %. 
 
Yksityisenä rahoituksena hyväksytään rahallinen 
osuus tai vastikkeetta hankkeen hyväksi tehty työ. 
Vastikkeetta hankkeen hyväksi tehdyn työn arvo 
voi olla enintään 75 % yksityisestä rahoituksesta. 
Muita luontoissuorituksia ei oteta huomioon yksi-
tyisenä rahoituksena. Ks. Kustannusarvio. 
 
Toimintaryhmän puoltamassa hankkeessa julkinen 
rahoitus yhteensä voi olla enintään 150 000 eu-
roa. 
 
7. MUU JULKINEN RAHOITUS  
 
Hakijan on ilmoitettava kaikki hankkeeseen haetut 
ja saadut julkiset rahoitukset. 
 
8. ARVIO TUEN VAIKUTUKSISTA 
  
Täytetään kullekin hankkeelle soveltuvin osin. Jos 
hakija haluaa tehdä selvitystä muista mahdollisista 
vaikutuksista, niitä voi selostaa hankesuunnitel-
massa.   
 
 
HAKIJAN VAKUUTUS JA SUOSTUMUS 
 
Hakemuksen allekirjoittaa hankkeen toteuttami-
sesta oikeudellisesti vastaava. Hakija vastaa mm. 
hankkeen tavoitteiden toteuttamisesta, varojen 
käytöstä ja niiden seurannasta ja raportoinnista.  
Yhteisön puolesta toimivan tulee osoittaa, että hä-
nellä on oikeus allekirjoittaa hakemus (selvitys ni-

menkirjoitusoikeudesta Liite-kohdan 1.e) mukai-
sesti. 
 
Teksti tulee lukea huolellisesti ennen allekirjoitta-
mista.  
 
 
TIETOA YLEISHYÖDYLLISEN INVESTOINTI-
HANKKEEN MAKSATUKSESTA 
 
Tukea voidaan myöntää toiminnasta aiheutuviin 
välttämättömiin ja kohtuullisiin kustannuksiin, jotka 
ovat syntyneet tukihakemuksen vireille tulon jäl-
keen.  
Yleishyödyllisen investointihankkeen osalta hy-
väksytään sellaisesta toiminnasta aiheutuvat hy-
väksyttävät kustannukset, jotka aiheutuvat hank-
keelle Manner-Suomen maaseutuohjelman toteut-
tamisesta. 
 
Tuensaajan on pidettävä tuettavasta toiminnasta 
kirjanpitoa, joka järjestetään erilliseksi osaksi tu-
ensaajan muuta kirjanpitoa. Tuettavan toiminnan 
kirjanpito tulee voida vaikeudetta tunnistaa ja erot-
taa tuensaajan muusta kirjanpidosta. 
 
Maksamisen hakeminen 
 
Maksuhakemus tehdään kirjallisesti tarkoitusta 
varten vahvistetulle lomakkeelle. Hakemukseen 
liitetään tuen maksamisen edellytysten kannalta 
välttämättömät tilinpitoasiakirjat ja selvitykset. 
Yleishyödyllisen investointihankkeen maksamista 
varten tuensaajan on esitettävä selvitys kustan-
nusten kohdentumisesta tuettavaan toimenpitee-
seen. Hakijan tulee sisällyttää maksuhakemuk-
seen vain hankkeen tukikelpoisia kustannuksia.  
 
Hakemuksen allekirjoittaa toiminnan toteuttami-
sesta oikeudellisesti vastaava henkilö. Tuensaajan 
puolesta toimivan tulee osoittaa, että hänellä on 
oikeus allekirjoittaa hakemus (selvitys nimenkirjoi-
tusoikeudesta). Nimenkirjoitusoikeuden muutok-
sesta tulee ilmoittaa toimivaltaiselle ELY-
keskukselle tai jos hakemus on tullut paikallisen 
toimintaryhmän kautta, ilmoitus muutoksista teh-
dään lisäksi paikalliselle toimintaryhmälle. 
 
Puutteellinen hakemus tulee täydentää viranomai-
sen antamassa määräajassa, muussa tapaukses-
sa hakemus hylätään. 
 
Paikallinen toimintaryhmä tarkistaa, että sille toimi-
tettu maksuhakemus täyttää hakemukselle sääde-
tyt muotovaatimukset ja arvioi maksuhakemuksen 
sekä sen liitteiden avulla, onko tuettava hanke 
edennyt tukipäätöksellä hyväksytyn suunnitelman 
mukaisesti. Paikallinen toimintaryhmä voi tarvitta-
essa pyytää hakijaa täydentämään hakemusta. 
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Paikallinen toimintaryhmä toimittaa hakemuksen 
liitteineen ELY-keskukseen päätöksentekoa varten  
 
Tuen maksamisen edellytyksiä  
 
Yleishyödyllisen investointihankkeen maksaminen 
edellyttää mm., että tuensaaja on noudattanut tu-
kipäätöksen mukaisia tuen ehtoja. Lisäksi mak-
samisen edellytyksenä on tuensaajalle aiheutu-
neen tukipäätöksen mukaisen menon tosiasialli-
suus, lopullisuus ja todennettavuus. Tuensaaja 
esittää näitä edellytyksiä koskevat asiakirjat ja sel-
vitykset. Tuen maksamista varten on esitettävä 
myös selvitys kustannusten kohdentumisesta tuet-
tavaan toimintaan. 
 
Maksun suorittaminen edellyttää, että tukikelpoi-
sen kustannuksen perusteena oleva toiminta on 
toteutettu ja siitä aiheutuva lopullinen kustannus 
on maksettu. Kaikkien maksujen on oltava suori-
tettuina ennen hankkeen viimeisen erän maksa-
misen hakemista. Maksuhakemukseen sisällytet-
tävien menojen tulee olla tuen saajan maksamia. 
 
Maksuhakemuksen yhteydessä esitetään menojen 
osalta selvitys kustannusten kohtuullisuudesta. Li-
säksi on esitettävä selvitys siitä, että tuettu toimin-
ta on toteutettu tuen myöntämistä koskevassa 
päätöksessä edellytetyin tavoin kokonaistaloudel-
lisesti edullisimmalla tavalla. 
 
Tuettavista kustannuksista tulee olla yksilöity las-
ku ja tosite sen maksamisesta tai, jos maksu ei 
perustu laskuun, yksilöity kassakuitti. Laskuun tai 
tositteeseen on kirjoitettava hankkeen numero. 
Maksuasiakirjoista tulee käydä yksityiskohtaisesti 
ilmi suoritettu hankinta. Tukea ei makseta ennen 
kuin meno on kirjattu tuensaajan kirjanpitoon mm. 
siten, että arvonlisäveron osuus on erotettu. 
 
Tuen maksuerät ja maksamisen hakuaika 
 
Useamman kuin yhden vuoden aikana toteutetta-
vaan toimintaan myönnetyn tuen maksamista on 
haettava vähintään kerran vuodessa. Ensimmäi-
sen erän maksamista on haettava vuoden kulues-
sa tuen myöntämisestä.  
 
Toiminnan päättyessä tuen maksamista on haet-
tava viimeistään neljän kuukauden kuluessa tuki-
päätöksessä määritellyn toteutusajan päättymises-
tä. Viimeisen erän maksamista saa hankkeen hy-
väksyttäviin palkkakustannuksiin kuuluvan loma-
rahan, -palkan tai -korvauksen osalta hakea kuu-
kauden kuluessa siitä, kun lomaraha, -palkka tai -
korvaus on työsuhteen perusteella viimeistään 
maksettava. 
 
Jos hankkeelle on maksettu tukea ennakkona, tu-
en viimeisen erän on oltava vähintään 30 % 
myönnetyn tuen määrästä. 

 
 
Ennakon maksun hakeminen ja ennakon mak-
saminen 
Tukea voidaan ennakkomaksun edellytysten täyt-
tyessä maksaa ennakkoon yksityisoikeudelliselle 
yleishyödylliselle yhteisölle. Oikeus ennakkoon 
mainitaan tuen myöntämistä koskevassa päätök-
sessä.  
 
Tukea voidaan maksaa ennakkona vain kerran. 
Ennakon määrä on enintään 20 % myönnetyn tu-
en määrästä.  
 
Ennakon maksamiseksi voidaan edellyttää vakuu-
den asettamista. 
 
Maksettava tuki 
 
Tukea maksetaan enintään tukitasoa ja myönne-
tyn tuen määrää vastaava osuus maksuhakemuk-
seen sisältyvistä hyväksyttävistä tukikelpoisista 
kustannuksista.  
 
Hankkeen toteuttamisaikana hankkeesta saadut 
tulot vähennetään hankkeen hyväksyttävistä kus-
tannuksista. Saadut tulot vähennetään kustannuk-
sista, vaikka hanke toteutuisi kustannusarvioita 
pienempänä. Huomioon otetaan tulot, jotka mak-
setaan toteuttajalle tuen maksamisen hakemiselle 
säädetyn määräajan loppuun mennessä. 
 
Selvitykset ja seurantatiedot 
 
Tuensaajan tulee esittää tuettavan toiminnan edis-
tymistä ja vaikuttavuutta koskevat selvitykset ja 
seurantatiedot ELY-keskukselle. 
 
Tarkastusoikeus 
 
Maa- ja metsätalousministeriö ja Maaseutuvirasto 
voivat suorittaa tuen myöntämiseen, maksami-
seen ja käyttöön liittyvien edellytysten ja ehtojen 
noudattamisen valvomiseksi tuen myöntäjiin ja 
saajiin kohdistuvia tarkastuksia. Vastaava oikeus 
on tuensaajien osalta ELY-keskuksilla. Lisäksi Eu-
roopan yhteisön komissio ja tilintarkastustuomiois-
tuin voivat suorittaa tuen saajaan kohdistuvia tar-
kastuksia. 
 
Takaisinperintä 
 
ELY-keskus on velvollinen keskeyttämään tuen 
maksamisen ja perimään tuensaajilta takaisin vir-
heellisesti tai perusteetta maksetun tuen. 
HUOM!  
Tuen saajan on säilytettävä kaikki  hankkeen 
toteuttamiseen liittyvä materiaali maksuhake-
muksen tueksi. Esim. kilpailuttamisasiakirjat, 
vastikkeettoman työn työlistat, kopiot lehti-
ilmoituksista, jne. 
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