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Kansallisen metsästrategian hankehaku - Kysymykset ja 
vastaukset  

 

Kysymys:  

Erityisavustusten yleisten ehtojen mukaan hankkeesta saa laskuttaa toteutuneet palkka- ja muut kulut, 

ml. sotu-maksut ja kirjanpidon mukaiset yleiskulut. Tarkoittaako tämä, että voittoa tavoitteleva 

kaupallinen yritys ei voi sisällyttää projektin budjettiin ja laskutettavaan kuluun voittoa hankkeesta? 

Vastaus:  

Hankkeiden toteuttamiseen myönnettävän rahoituksen hyväksyttäviin kuluihin ei voi sisällyttää erikseen 

hankkeella tehtävää voittoa. Hankkeisiin myönnettävä rahoitus voi kattaa joko osittain tai perustelluista 

syistä kokonaisuudessaan hankkeesta syntyneet kulut (omarahoitusosuus katsotaan eduksi hakijalle). 

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi katsotaan avustettavan kohteen/hankkeen kannalta tarpeelliset ja 

määrältään kohtuulliset kustannukset, jotka maksetaan hankkeen toteuttajalle toteutuneiden 

kustannusten mukaisesti.  

 

Kysymys:  

Hakemuksen voi jättää MMM:n hankeportaalin kautta. Mitä hakuvaihtoehtoa käytetään?  

Vastaus:  

Hakijan tulee rekisteröityä hakuportaaliin. Hakuportaalissa valitaan Tutkimus- ja kehittäminen 

(Yhteistutkimukset) Hakijoiden tulee (esim. lomakkeen kohtaan 3) laittaa tieto, että asia liittyy Kansallisen 

metsästrategian hankehakuun. 

 

Kysymys:  

Voidaanko tukea myöntää de minimis –tukena?  

Vastaus:  

Jos hakemus tai sen osa kohdistuu taloudelliseen toimintaan, tulee se suunnitella EU:n 

valtiontukisääntöjen (de minimis) ehtojen mukaisesti (tietoa de minimis tuesta: Työ- ja 

elinkeinoministeriön sivuilta). Tällöin hakijan tulee hakemuksessa ilmoittaa kaikki saamansa de minimis –

tuet kuluvan vuoden ja kahden aiemman vuoden ajalta. Ennen mahdollisen tuen myöntämistä, 

pyydetään lausunto yritystukineuvottelukunnalta tuen myöntämisestä.  

 
 
Vastaanottajat 
 

 

 

 

 

https://tem.fi/vahamerkityksinen-tuki-eli-de-minimis-tuki
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Kysymys:  
 
Olemme harkinneet käsittelevämme molempia aihepiirejä ”Metsien omistusjärjestelyt” ja ”Eri tavoitteiden 

yhteensovittaminen kokonaiskestävyyden edistämiseksi”. Onko tämä mahdollista tehdä yhdessä 

konsortiohankkeessa ja onko MMM:llä tässä tapauksessa toiveita aihepiirien eriyttämisestä esimerkiksi 

aihepiireittäin tehtyjen työpakettien ja/tai aihepiireittäin eriytettyjen budjettien avulla? 

Vastaus: 

Samassa hankkeessa voidaan käsitellä molempia teemoja. Aihepiirit voi eriyttää hankesuunnitelmassa 

omiksi työpaketeikseen, mikäli se on hankkeen toteutuksen kannalta mahdollista ja 

tarkoituksenmukaista. Tämä helpottaa hankkeiden arviointia. Tärkeintä on tuoda hankesuunnitelmassa 

esiin, kuinka hanke ja sen eri osa-alueet vastaavat hankehaun teemojen tavoitteisiin.  

 

Kysymys:  

Onko MMM:llä suunnitelmia kokonaisrahoituksen jakautumisesta edellä mainituille kahdelle aihepiirille, 

olettaen että molempiin aihepiireihin tulee riittävästi hyviä rahoitushakemuksia? 

Vastaus:  

Tavoitteena on rahoittaa noin 3-4 hanketta. Suunnitelmaa rahoituksen jakautumisesta kahden aihepiirin 

välillä ei ole. Tarkoitus on kuitenkin rahoittaa hankkeita molemmista teemoista. Maa- ja 

metsätalousministeriö pidättää oikeuden olla rahoittamatta yhtään hanketta ja lisäksi hankkeita voidaan 

rahoittaa myös haettua pienemmällä summalla. 

 
 
Kysymys:  
 
Voiko hankkeen toimintaa toteuttaa Ahvenanmaalla?  
 
Vastaus:  
 
Avustus kohdistuu pääsääntöisesti Manner-Suomen alueella toteutettaviin hankkeisiin.  
 

 

Liitteet Ei liitteitä. 
 

Jakelu Kysymyksen esittäneet tahot. MMM, verkkosivut.  
 

Tiedoksi  
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