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HANKEHAKUILMOITUS METSÄPALVELUIDEN JA METSÄNHOITOTÖIDEN SÄHKÖISEEN 
KAUPANKÄYNTIIN LIITTYVIEN PALVELUIDEN KEHITTÄMISEEN JA KÄYTTÖÖNOTTOON 

 

1. Haun kohde 
 
Maa- ja metsätalousministeriö julistaa avoimen haun Metsätieto ja sähköiset palvelut -kärkihankkeeseen. 
Tavoitteena on tukea metsäpalveluiden ja metsänhoitotöiden sähköiseen kaupankäyntiin liittyvien palvelui-
den kehittämistä ja käyttöönottoa.  
 
2. Tausta 

 
Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman yhtenä tavoitteena on lisätä ja monipuolistaa puun käyttöä.  Ta-
voitteen toteuttamiseksi hallitusohjelmaan on kirjattu keinoiksi muun muassa metsävaratietojen hyödyntä-
misen tehostaminen ja metsänomistajille ja toimijoille suunnattujen sähköisien palveluiden kehittäminen. 
Hallitusohjelmaa toteutetaan Metsätieto ja sähköiset palvelut -hankkeella osana Puu liikkeelle ja uusia tuot-
teita metsästä -kärkihankkeen toteutusta. 
 
Metsänuudistamiseen liittyvää töitä tehdään vuosittain yli 100 000 hehtaarilla, taimikonhoitoa noin 150 000 
hehtaarin alalla ja nuoren metsän kunnostusta noin 50 000 hehtaarin alalla.  Erityisesti taimikonhoidon mää-
rää tulisi kasvattaa, jotta metsien hyvä kasvu voidaan turvata myös tulevaisuudessa. Metsäpalveluiden ja -
hoitotöiden sähköisen kaupankäynnin kehittämisellä voidaan edistää metsäpalveluiden kilpailua, helpottaa 
kysynnän ja tarjonnan kohtaamista metsäpalvelumarkkinoilla sekä luoda uusi kustannustehokas työkalu 
metsänomistajien ja toimijoiden käyttöön. Metsäpalvelumarkkinoiden toimivuuden edistämisen sekä uusien 
helppokäyttöisien työkalujen käyttöönoton odotetaan lisäävän aktiivisen metsätalouden harjoittamista ja 
hyvää metsänhoitoa.  
 
3. Rahoitus 
 
Maa- ja metsätalousministeriön on tarkoitus rahoittaa yhtä hanketta. Rahoitusta on käytettävissä enintään 
100 000 euroa. Hakijalta edellytetään omarahoitusosuutta. 
 
Rahoitus myönnetään vähämerkityksellisenä eli ns. de minimis -tukena. Tuen myöntämisessä noudatetaan 
Komission asetusta (EU) N:o 1407/2013, annettu 18 päivänä joulukuuta 2013, perustamissopimuksen 107 ja 
108 artiklan soveltamisesta vähämerkitykselliseen tukeen. 
 
Tuki hankkeelle maksetaan yhdessä erässä hankkeen valmistuttua. 
 
Päätös rahoituksen myöntämisestä tehdään maaliskuun loppuun 2018 mennessä. Tukikelpoisia kustannuksia 
voi muodostua vasta myöntöpäätöksen jälkeen. Maa- ja metsätalousministeriö pidättää oikeuden olla ra-
hoittamatta yhtään hanketta. Hanketta voidaan rahoittaa myös haettua pienemmällä summalla. 

 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ 
▴ PL 30, 00023 VALTIONEUVOSTO (Helsinki) 
▴ puh. 0295 16 001 ▴ faksi (09) 160 54202 

  JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET 
▴ PB 30, 00023 STATSRÅDET (Helsingfors) 
▴ tfn 0295 16 001 ▴ fax (09) 160 54202 

 MINISTRY OF AGRICULTURE AND FORESTRY 
▴ PO Box 30, FI-00023 GOVERNMENT, Finland (Helsinki) 
▴ tel. +358 0295 16 001 ▴ fax +358 9 160 54202 
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4. Hakeminen 
 
Hakijat 
 
Tukea voidaan myöntää yrityksille, jolla on y-tunnus ja jonka velvoitteet kuten verot ja maksut on hoidettu 
asianmukaisesti. Yritys ei saa olla taloudellisesti vaikeuksissa, koska vaikeuksissa olevan yrityksen tukeminen 
valtion toimenpitein voisi vääristää kilpailua merkittävästi. 
 
Hyväksyttävät kustannukset 
 
Valtionavustuksen hyväksyttäviä kustannuksia ovat hankkeen kannalta tarpeelliset ja määrältään kohtuulli-
set kustannukset, jotka ovat muodostuneet metsäpalveluiden ja metsänhoitotöiden sähköiseen kaupankäyn-
tiin liittyvien palveluiden kehittämisestä tai käyttöönotosta.  
 
Arvonlisäverot voidaan sisällyttää hankkeen avustuksella korvattaviin kustannuksiin vain, mikäli hakijalla ei 
ole arvonlisäveron vähennysoikeutta. 
 
Hankkeeseen liittyvissä hankinnoissa on noudatettava lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuk-
sista (1397/2016) silloin, kun avustuksen saaja on julkinen hankintayksikkö tai kun hankinnan kustannuksista 
yli 50 % katetaan avustuksella ja/tai muulla julkisella rahoituksella. Jos julkinen hankinta on tehty vastoin 
hankintasäännöksiä, hankintahinta ei ole projektille hyväksyttävä kustannus. 
 
Hakemuksen sisältö 
 
Vapaamuotoisesta hakemuksesta on käytävä ilmi seuraavat asiat 

- Hankkeen nimi 
- Hakijan tiedot: Hakijan nimi ja yhteyshenkilö, yhteystiedot (käyntiosoite, puhelin ja sähköposti 

osoite) sekä Y-tunnus 
- Hankkeen kuvaus:  

- Lähtötilanne, josta palvelua lähdetään kehittämään 
- Lopputulos 
- Hankkeen aikataulu 
- Kuinka hanke edistää metsäpalveluiden ja hoitotöiden sähköistä kaupankäyntiä 
- Palvelun saavutettavuus, avoimuus ja suunniteltu hinnoittelupolitiikka 
- Yhteistyö 

- Hankkeen rahoitus 
- Haettavan avustuksen määrä ja perustelut rahoituksen tarpeellisuudelle 
- Oman rahoituksen osuus 
- Muut rahoittajat ja rahoituksen määrä 

- Hankkeen kustannukset eriteltynä henkilökustannukset, ostopalvelut, muut yleiskustannukset ja 
toimintakustannukset (ml. materiaalit ja tarvikkeet). Lisäksi tulee eritellä arvonlisäveronosuus, 
mikäli hakija hakee avustusta arvonlisäveroon. 

- Selvitys aikaisemmin saadun vähämerkityksellisen ns. de minimis -tuen määrästä kuluvan ja kah-
den aikaisemman verovuoden aikana. Saaduista tuista on ilmoitettava tuen myöntäjä, tuen laatu 
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(avustus, korkotuki…), määrä euroina ja myöntämispäivä. Hakemuksella on myös ilmoitettava jos 
hakija ei ole saanut de minimis -tukea.  

- Rahoitettavasta hankkeesta internetissä julkaistava kuvaus  
 
Valitun toimijan tulee toimittaa kaupparekisteriote ja selvitys taloudellisesta tilanteesta. 
 
5. Hakemuksen toimittaminen 
 
Allekirjoitettu hakemus osoitetaan maa- ja metsätalousministeriölle. Suomenkielinen hakemus liitteineen tu-
lee jättää maa- ja metsätalousministeriön kirjaamoon sähköpostitse osoitteella kirjaamo@mmm.fi tai postit-
se osoitteella:  
 
 Maa- ja metsätalousministeriö 

 Kirjaamo 
 PL 30 
 00023 VALTIONEUVOSTO 
 

 (Käyntiosoite: Ritarikatu 2B, Helsinki) 
 
Sähköpostin aihekenttään tai kirjekuoreen tulee merkitä tunnus "Hanke-ehdotus Metsäpalveluiden ja met-
sänhoitotöiden sähköinen kauppapaikka Dnro 91/03.09.00/2018" sekä "Avataan 26.2.2018".  
 
Hanke-ehdotukset on toimitettava maa- ja metsätalousministeriön kirjaamoon viimeistään 23.2.2018 klo 
16.15.  
 
6. Valintakriteerit 
 
Maa- ja metsätalousministeriö painottaa valinnassaan seuraavia kriteerejä: 

- Toteuttamiskelpoisuus: Hanke on toteutettavissa esitetyn suunnitelman, aikataulun ja käytettävissä 
olevien resurssien puitteissa.  

- Vaikuttavuus: Hanke edistää metsäpalveluiden ja metsänhoitotöiden sähköistä kaupankäyntiä. 
- Saavutettavuus, avoimuus: Toteutettava palvelun saavutettavuus muiden toimijoiden tietojärjestel-

millä ja palveluilla. Toteutettavan palvelun avoimuus ja palvelun hinnoittelupolitiikka. 
- Yhteistyön laajuus ja toimivuus: Kehittämisen yhteydessä tehtävän yhteistyön laajuus. 

 
Maa- ja metsätalousministeriöllä on oikeus pyytää riippumattomien asiantuntijoiden arvioita hankkeista. 
 
7. Asiakirjojen julkisuus  
 
Asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999). Hanke-ehdotukset 
tulevat pääsääntöisesti julkisiksi valintaprosessin yhteydessä. Tarjoajan on merkittävä toimittamaansa aineis-
toon selkeästi, mitkä tiedot se katsoo kuuluvan liike- tai ammattisalaisuuden piiriin ja erotettava nämä tiedot 
selvästi esimerkiksi hakemuksen liitteeseen. Hankkeen kustannus ei voi olla liike- tai ammattisalaisuus. 
 
  

mailto:kirjaamo@mmm.fi


   4 (4) 
  
 

8. Lisätiedot 
 
Maa- ja metsätalousministeriöstä ylitarkastaja Niina Riissanen, puh. 0295 16 2339 tai ylitarkastaja Matti Mä-
kelä, puh. 0295 16 2307 tai sähköpostilla etunimi.sukunimi@mmm.fi 

  


