
OHJEET HANKKEEN TOTEUTTAMISEEN JA MAKSATUKSEEN 

 

Alahankkeiden toteutusaika 

Hanke on toteutettava sopimuksella  hyväksytyn suunnitelman, kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman 

mukaisesti. Tuen myöntämisen edellytyksenä on, ettei tuen kohteena olevaa toimintaa ole aloitettu, ennen 

kuin hakemus on tullut vireille. Alahankkeiden toteutusaika 1.11.2017-31.12.2018 

 

Tukikelpoiset kustannukset 

Hankkeen kustannuksiksi voidaan hyväksyä sellainen osuus hakijan toiminnan kustannuksista, joka 

tosiasiallisesti aiheutuu hankkeen toteuttamisesta. Kustannusta pidetään tukikelpoisena, kun se on 

syntynyt hankkeen hyväksyttynä toteutusaikana. Kustannusten tulee olla hankehakemuksen ja hyväksytyn 

sopimuksen mukaisia. Jos hankkeen sisältöä tai kustannusarviota on tarve muuttaa, tulee muutosta hakea 

Leader-EMOsta ennen niiden tekemistä. 

Hyväksyttäviä kustannuksia hankehakemuksen mukaisesti ovat mm: 

1. Kone- ja laitehankinnat 

2. Materiaalikustannukset 

3. Kone- ja laitevuokrat 

4. Investoinnin toteuttamisen edellyttämät palkat ja palkkiot sekä ostopalvelut 

5. Matkakustannukset valtion matkustusohjesäännön mukaisesti 

6. Palovakuutusmaksut investoinnin osuudelta 

Hankintojen tulee olla kilpailutettuja ja yleisen paikallisen tason mukaisia. Palkoista tulee maksaa verot, 

pakolliset työantaja-, vakuutus- ja sotumaksut yms. lakisääteiset maksut. 

 

Hyväksyttäviä kustannuksia eivät ole mm.; 

1. Talkootyö 

2. Talkootarjoilut 

3. Viranomaisluvat 

4. Hankinnat, jotka on tehty hakijalta, hänen perheenjäseneltään, hakijan tai hänen 

perheenjäsentensä määräysvallassa olevalta yritykseltä tai hakijan yrityksen johtavassa asemassa 

olevalta henkilöltä, jollei hankinnasta ole hankittu riittävästi tarjouksia muilta asianmukaisilta 

tahoilta 

5. Leasing-maksut 

6. Käytettyjen koneiden ja laitteiden hankintakustannukset 

7. Arvonlisävero, joka ei jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi ja hakija ei esitä selvitystä siitä, että 

kustannuksesta ei ole mahdollista saada arvonlisäveron palautusta 

8. Kustannukset, jotka aiheutuvat hakijan muusta kuin hankkeen toteuttamiseen liittyvästä 

säännöllisestä tavanomaisesta toiminnasta tai siihen liittyvästä suhdetoiminnasta 

 

 

 



Kustannusten kohtuullisuus 

Teemahankkeesta maksettavien kustannusten tulee olla kohtuullisia. Kustannusten kohtuullisuutta 

arvioitaessa tulee kustannusta verrata yleiseen hintatasoon. Rahoittaja varmistaa kustannusten 

kohtuullisuuden tukea myönnettäessä siltä osin kuin se on mahdollista. Kustannusten kohtuullisuudesta on 

kuitenkin varmistuttava kaikilta osin viimeistään ennen tuen maksamista. Kustannusten kohtuullisuus tulee 

selvittää, vaikka on noudatettu hankintalakia. Jos hankintaan ei sovelleta julkisista hankinnoista ja 

käyttöoikeussopimuksista annettua lakia (1397/2016) tulee tuen hakijan toimittaa yli 2 500 euron 

suuruisissa hankinnoissa selvitys tavanomaisesta hintatasosta, riittävä määrä tarjouksia tai muu selvitys, 

jonka perusteella kustannusten kohtuullisuus on mahdollista arvioida. Tavanomaisella hintatasolla 

tarkoitetaan tavaran tai palveluntoimittajien yleisesti käyttämiä hintoja. 

 

Kirjanpito 

Alahankkeen toteuttajan on järjestettävä tuettavasta hankkeesta kirjanpito osaksi tuen saajan kirjanpitoa 

kirjanpitolain (1336/1997) tai, jos tuen saajaan sovelletaan valtion talousarviosta annetun lain (423/1988) 2 

lukua, mainitun luvun ja hyvän kirjanpitotavan mukaisesti siten, että tuettavan toimenpiteen kirjanpito 

voidaan vaikeudetta tunnistaa ja erottaa muusta kirjanpidosta. Jos tuen saaja ei muutoin ole toiminnastaan 

kirjanpitovelvollinen, on tuettavaa toimenpidettä koskeva kirjanpito järjestettävä noudattaen soveltuvin 

osin, mitä kirjanpitolaissa säädetään. Kaikki toimenpiteet on todennettava niin, että niiden liittyminen 

hankkeeseen on selvää. 

Tuensaajan on säilytettävä kirjanpito, muistiinpanot ja tositteet vähintään kolme vuotta siitä, kun Euroopan 

komissio suorittaa ohjelman viimeisen Euroopan unionin rahoitus-osuuden maksun, arvion mukaan vuoden 

2027 loppuun.  

Tuensaaja on velvollinen antamaan tuen myöntävälle viranomaiselle tuettavaa toimenpidettä, sen 

edistymistä sekä tuen käyttöä koskevat oikeat ja riittävät tiedot. Tuensaajan on viivytyksettä ilmoitettava 

tuen myöntäneelle viranomaiselle (Leader-EMO) sellaisista asemaansa, toimintaansa tai tuettavaa 

toimenpidettä koskevista muutoksista, joilla voi olla vaikutusta tuen maksamisen edellytyksiin tai jotka 

voivat johtaa tuen takaisinperintään. Tuen myöntäjä käsittelee ilmoituksen tukipäätöksen ehtojen 

muuttamista koskevana hakemuksena. Jos laissa säädetyt edellytykset eivät enää täyty, ilmoitus voi johtaa 

tuen maksun keskeyttämiseen tai takaisinperintään. Tuensaaja on velvollinen avustamaan tarkastuksen 

suorittajaa antamalla korvauksetta tarkastustehtävän suorittamiseksi välttämättömät tiedot ja tarkastuksen 

kohdetta koskevat selvitykset sekä tarvittaessa esittelemällä tuen kohdetta. Jos tuensaaja on epäiltynä 

esitutkinnassa tai syytteessä rikoksesta ja tuensaaja luovuttaa tarkastuksen suorittajalle edellä tarkoitettuja 

tietoja niistä seikoista, joihin epäily tai syyte perustuu, tarkastuksen suorittaja ei saa luovuttaa niitä poliisi- 

tai syyttäjäviranomaiselle ilman tuensaajan suostumusta. 

 

Tuen hakeminen ja maksaminen 

Maksua haetaan kirjallisesti Maaseutuviraston vahvistamalla lomakkeella. Kirjallinen maksuhakemus 

toimitetaan Leader-EMOlle. Maksuhakemukseen on liitettävä tuen maksamisen edellytysten kannalta 

välttämättömät selvitykset, kuittikopiot ja tilinpitoasiakirjat Maaseutuviraston maksumääräyksen Nro 

53/2015, Dnro 1189/54/2015 Maaseutuviraston määräys kehittämishanketuen, maaseudun yritystuen ja 

toimintaryhmän toimintarahan maksun hakemisesta mukaisesti.  



Tuen maksamisen edellytyksenä on tuen saajalle aiheutuneen menon tosiasiallisuus, lopullisuus ja 

todennettavuus sekä kohdentuminen hankkeeseen. Tuen saajan on esitettävä näitä edellytyksiä koskevat 

asiakirjat ja selvitykset. Tuen saajan suorittamista maksuista on esitettävä laskut ja maksamisen todistavat 

asiakirjat. Meno on lopullinen, jos tuen saaja ei ole saanut, eikä voi saada menosta tai sen perusteella 

alennusta, hyvitystä tai palautusta. Tukea ei makseta ennen kuin meno on kirjattu tuen saajan kirjanpitoon 

hankkeen menoksi. Tuen viimeisen erän maksamisen edellytyksenä on, että hanke on toteutettu 

tukipäätöksen mukaisesti. Kustannusten kohtuullisuus Siltä osin kuin kustannusten kohtuullisuutta ei ole 

selvitetty tukihakemuksessa valtioneuvoston asetuksen 1174/2014 28§:n mukaisesti, tuensaajan on 

liitettävä maksuhakemukseen selvitys kustannusten kohtuullisuudesta.  

Tukea haetaan enintään kolmessa erässä, viimeisen erän on oltava vähintään 20 % myönnetystä tuesta. 

Tukea maksetaan enintään tukitasoa ja myönnetyn tuen määrää vastaava osuus maksuhakemuksen 

mukaisista hyväksyttävistä kustannuksista. Jos maksuhakemukseen on sisällytetty tukikelvottomia 

kustannuksia, vähennetään nämä maksuhakemuksessa esitetyistä kustannuksista maksettavan tuen 

määrää vahvistettaessa. 

Maksatushakemukset kootaan kaikista alahankkeista yhteen ja kaikkien kyseistä maksatusjaksoa koskevien 

alahankkeiden maksuhakemusten valmistuttua voidaan tehdä varsinainen maksatuspäätös ja maksaa 

kullekin alahankkeelle kuuluva tuki. Kustannukset ovat haettava maksuun siltä maksatusjaksolta, jona 

alahankkeen toteuttaja on ne maksanut. Aiemmalla maksatusjaksolla maksettuja kuluja ei voi hakea 

maksuun enää myöhempien maksatusjaksojen yhteydessä. 

 

Maksatusjaksot ja maksuhakemusten jättöajat 

1. maksatusjakso 1.11.2017-30.4.2018, maksatushakemukset on jätettävä 15.5.2018 mennessä 

2. maksatusjakso 1.5.2018-31.8.2018, maksatushakemukset on jätettävä 15.9.2018 mennessä 

3. maksatusjakso 1.9.-31.12.2018, maksatushakemukset on jätettävä 15.1.2019 mennessä 

 

 

Seuranta ja arviointi 

Maksuhakemukseen on liitettävä kuvaus hankkeen toteutuksesta suhteessa hankkeen tukipäätöksessä 

hyväksyttyyn suunnitelmaan maksuhakemuksen ajalta.  Seurantatiedot annetaan Maaseutuviraston 

vahvistamilla lomakkeilla, jotka on tarkoitettu kyseisen tuen ja ohjelman toimenpiteen vaikuttavuuden 

seurantaan. Lisäksi tuen vaikuttavuuden seurantatietoja on annettava 2 vuoden kuluessa tuen viimeisen 

erän maksamisesta Maaseutuviraston sitä erikseen pyytäessä. Tuensaaja on myös velvollinen tarvittaessa 

vastaamaan kyselyihin tämän jälkeenkin. Hankkeen toiminnasta laaditaan hankkeen päätyttyä 

loppuraportti. Loppuraportti on toimitettava viimeistään viimeisen maksuhakemuksen yhteydessä. 

Loppumaksatuksen yhteydessä hankkeen toteuttajan on osoitettava hankkeen toteutuminen toimittamalla 

valokuvat toteutuneesta toimenpiteestä 

 

Tiedottaminen  

Hankkeen toiminnasta on tiedotettava tarkoituksenmukaisella tavalla ottaen erityisesti huomioon EU:n 

osuus rahoittajana. EU:n osuudesta rahoittajana tulee tiedottaa komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 

N:o 808/2014 liitteen III mukaisella tavalla. Tiedotusmateriaalissa tulee käyttää EU-lippua ja 



maaseuturahaston tunnuslausetta: "Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa 

investoi maaseutualueisiin” sekä EU:n Leader-logoa. Saat tunnukset osoitteesta www.maaseutu.fi. 

Julkaisujen nimilehdellä on oltava näkyvä merkintä unionin rahoitusosuudesta sekä maaseuturahaston 

tunnus. Julkaisuissa on oltava viittaus sisällöstä vastaavaan tahoon sekä kyseisen hankkeen rahoittajaan. 

Sähköisesti toimitettavaan aineistoon (mm. www-sivut) ja audiovisuaaliseen aineistoon sovelletaan 

vastaavasti em. säännöksiä. Jos hankkeella on verkkosivusto, esitä sivustolla hankkeesta lyhyt kuvaus, josta 

käy ilmi hankkeen tavoitteet, tulokset ja EU:n rahoitusosuus. 

 

Tarkastukset  

Maa- ja metsätalousministeriö ja Maaseutuvirasto voivat suorittaa tuen myöntämiseen, maksamiseen ja 

käyttöön liittyvien edellytysten ja ehtojen noudattamisen valvomiseksi tuen myöntäjiin ja saajiin 

kohdistuvia tarkastuksia. Vastaava oikeus on tuen saajien osalta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilla 

sekä hallinnointilain 13 §:ssä tarkoitetulla todentamisviranomaisella.  Euroopan unionin varoista osaksi tai 

kokonaan taikka valtiontukena myönnettyä tukea koskeva tarkastusoikeus on myös Euroopan unionin 

toimielimellä siten kuin asiasta Euroopan unionin lainsäädännössä säädetään.  

Tarkastuksen suorittamista varten viranomaisella ja todentamisviranomaisella on oikeus päästä tuettavan 

toimenpiteen ja tuen käytön kannalta merkityksellisiin rakennuksiin, toimitiloihin ja paikkoihin ja tarkastaa 

näitä sekä tuen saajan olosuhteita, tietojärjestelmiä ja asiakirjoja. Tarkastuksesta on laadittava 

tarkastuskertomus, joka toimitetaan viipymättä asianomaiselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 

sekä Maaseutuvirastolle. Tarkastusta suorittavalla on oikeus ottaa asiakirjat ja muu tuen käyttöön liittyvä 

aineisto haltuunsa, jos tarkastuksen päämäärän saavuttaminen tätä edellyttää. Asiakirjat ja muu aineisto 

tulee viipymättä palauttaa, kun tarkastuksen suorittaminen ei enää edellytä niiden hallussapitoa. Tuensaaja 

on velvollinen avustamaan tarkastuksen suorittajaa antamalla korvauksetta tarkastustehtävän 

suorittamiseksi välttämättömät tiedot ja tarkastuksen kohdetta koskevat selvitykset sekä tarvittaessa 

esittelemällä tuen kohdetta. Tarkastuksen suorittavalla viranomaisella ja todentamisviranomaisella on 

oikeus saada poliisilta korvauksetta virka-apua tarkastustehtävän suorittamisessa. 

 

Tuen takaisinperintä 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on velvollinen keskeyttämään tuen maksamisen ja perimään tuen 

takaisin, jos: 1) tuen myöntämisen tai maksamisen edellytykset eivät ole täyttyneet 2) tuen saaja on 

antanut sellaisen virheellisen tai puutteellisen tiedon, joka on olennaisesti vaikuttanut tuen myöntämiseen 

tai maksamiseen 3) tuen saaja on luovuttanut ilman elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lupaa tuen 

kohteena olevan toiminnan tai tuetun investoinnin ennen tässä päätöksessä mainitun määräajan 

päättymistä 4) tuen saaja on kieltäytynyt avustamasta tarkastuksessa 5) Euroopan unionin osaksi 

rahoittamia tai kokonaan kansallisista varoista rahoitettuja maaseudun kehittämisen tukia koskeva 

Euroopan unionin lainsäädäntö tätä edellyttää.  

Jos tuki on myönnetty yhteisesti useammalle, vastaavat kaikki tuen saajat yhteisvastuullisesti tuen 

palauttamisesta. Jos takaisin perittävää määrää ei makseta viimeistään takaisinperintäpäätöksessä 

asetettuna eräpäivänä, sille on suoritettava vuotuista viivästyskorkoa korkolain (633/1982) 4 §:n 1 

momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan. Komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 809/2014 7 

artiklan mukaan korko lasketaan sen ajan perusteella, joka kuluu tuensaajalle takaisinperintäpäätöksessä 

ilmoitetun maksumääräajan (eräpäivän), joka voi olla enintään 60 päivän kuluttua päätöksen tekopäivästä, 

ja joko palautuksen tai vähennyksen välillä. Takaisinperinnän kohtuullistaminen Elinkeino-, liikenne- ja 



ympäristökeskus voi jättää virheellisesti tai perusteetta maksetun määrän tai sille suoritettavan koron 

kokonaan tai osaksi perimättä, jos perinnän suorittaminen täysimääräisenä olisi tuensaajan olosuhteet ja 

toiminta huomioon ottaen kokonaisuutena tarkastellen kohtuutonta. Takaisinperintä ja korkojen periminen 

on kuitenkin suoritettava täysimääräisenä, jos Euroopan unionin osaksi rahoittamia tai kokonaan 

kansallisista varoista rahoitettuja maaseudun kehittämisen tukia koskeva Euroopan unionin lainsäädäntö 

tätä edellyttää. 

Maaseutuvirasto vastaa takaisinperintäpäätöksen täytäntöönpanosta. Takaisinperinta voidaan suorittaa 

siten, että takaisinperittävä määrä korkoineen vähennetään muusta tuensaajalle maksettavasta tuesta. 

Takaisinperintäpäätös voidaan ulosottotoimin panna täytäntöön sen jälkeen, kun päätös on saanut 

lainvoiman. Päätöksen täytäntöönpanossa sovelletaan, mitä verojen ja maksujen täytäntöönpanosta 

annetussa laissa (706/2007) säädetään. 

 

 

 

 

 


