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Vastauksia maa- ja metsätalousministeriön RRF-rahoitteiseen
metsätalouden 2. hankehakukierroksen aikana lähetettyihin kysymyksiin
Suomen kestävän kasvun ohjelman ”maankäyttösektorin ilmastokestävät toimenpiteet” -kokonaisuuden
toinen hankehakuilmoitus julkaistiin MMM:n verkkosivuilla 6.9.2022. Hakuilmoituksen mukaan hakijat
saattoivat 23.9.2022 mennessä esittää kysymyksiä hakuun liittyen ja vastaukset julkaistaan yhteisesti tässä
dokumentissa 30.9.2022. Mukaan on otettu myös 15.9. järjestetyn haun avautumiswebinaarin aikana
esitetyt kysymykset sekä niiden vastaukset.
Hakijoita kehotetaan lisäksi tutustumaan saman kokonaisuuden ensimmäisen hankehakukierroksen
vastaavaan kysymykset ja vastaukset -koosteeseen, joka löytyy täältä.

Kysymyksiä ja vastauksia


Voisiko pitkäikäisten hiilivarastojen kehittäminen esim. puuta sisältävissä rakennustuotteissa
mahtua rahoituksen ehtoihin?
Tässä hankehaussa haun kohteena ovat hakuilmoituksen mukaisesti metsätalouden kehittämis- ja
koulutushankkeet, joilla tuetaan samanaikaisesti metsätalouden ilmastonmuutokseen
sopeutumista ja ilmastonmuutoksen riskienhallintaa sekä luonnon monimuotoisuutta. Mikäli hanke
tukee näitä kaikkia osa-alueita yhtä aikaa, se on rahoituskelpoinen.
Huomionarvoista on, että hankkeissa tulisi olla linkitys metsätalouteen; kehittämis- ja koulutustyön
hyötyjen tulee kohdistua metsäsektorin toimijoihin: metsänomistajiin, suunnittelu-, teknologia-,
urakointi- ja muihin alalla toimiviin yrityksiin ja yhteisöihin.
Hakijaa kehotetaan tutustumaan hakuohjeessa määriteltyihin rahoituksen myöntämisen ehtoihin ja
tekemään soveltuvuusarvion sen pohjalta.



Voidaanko hankehaun kautta rahoittaa sekä alueellisia että valtakunnallisia hankkeita?
Rahoituskelpoisia hankkeita tässä hankehaussa ovat sekä alueelliset että valtakunnalliset hankkeet.
Rahoitusta voivat saada suomalaiset julkis- tai yksityisoikeudelliset oikeushenkilöt eli Suomeen
rekisteröidyt organisaatiot.



Mitä tarkoittaa hakuilmoituksen maininta, että synergiaedut otetaan huomioon? Tarkoittaako
se, että hankkeita voidaan yhdistää?
Kirjauksella tarkoitetaan, että hankehakemusta tarkastellaan jo käynnistyneiden Hiilestä kiinni kokonaisuuden hankkeiden sekä muiden samassa haussa tulleiden hankkeiden valossa. Mikäli
hankkeet tukevat toisiaan, niitä voidaan pyrkiä yhdistämään, tai uuteen hankkeeseen voidaan
ehdottaa lisättäväksi muissa jo käynnistyneissä hankkeissa ilmenneitä tarkastelunäkökulmia.
Hankehakemuksen perustekemistä ei kuitenkaan muokata vaan taustalla on ajatus
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resurssitehokkuudesta ja päällekkäisen toiminnan rahoituksen välttämisestä. Hakemusten
arviointikriteerit on lueteltu hakuohjeen sivulla 13.


Jättääkö konsortio vain yhden hakemuksen? Sama kysymys myös siinä tapauksessa, jos konsortio
sisältää jäseniä sekä tutkimusorganisaatioista että yksityiseltä sektorilta.
Mikäli kyseessä on usean organisaation konsortiohakemus, hakemuksen jättää vain päähakija.
Hakemukseen ei vaadita hakijan allekirjoitusta, mutta lupa hakemuksen jättämiseen tulee
tarvittaessa todentaa (suoritusluvan antaja). Useamman organisaation hakemuksessa täytyy
kaikkien konsortion jäsenten toimittaa hakemuksen liitteenä osapuolten allekirjoittama todistus
hankkeeseen osallistumisesta tai vaihtoehtoisesti aiesopimus hankkeeseen osallistumisesta.
Sopimuspohja voi olla vapaamuotoinen (hakuohje sivu 7).



Riittääkö, että hankkeessa kehitettävät toimenpiteet eivät lisää negatiivisia ilmastovaikutuksia ja
heikennä monimuotoisuutta, vai pitääkö hankkeiden myös lisätä ilmastokestävyyttä ja edistää
monimuotoisuuden suotuisaa kehitystä?
Tässä haussa tukikelpoisia ovat ainoastaan hankkeet, joilla edistetään ilmastonmuutokseen
sopeutumista ja ilmastonmuutoksen riskienhallintaa sekä luonnon monimuotoisuutta.
Lähtökohtaisesti vaikutus ei siis voi olla neutraali. Vaikutus voi ilmetä joko hyvien vaikutusten
kasvattamisen tai haittojen vähentämisen kautta. Hankkeen relevanssi pisteytetään
arviointivaiheessa hakuohjeen mukaisesti asteikolla 1–5, joten selvemmät ilmasto- ja
monimuotoisuushyödyt kasvattavat hankkeen saamaa pistemäärää arviointivaiheessa.



Tarvitaanko hankekumppaneilta allekirjoitettu aiesopimus hankkeeseen osallistumisesta?
Useamman organisaation hakemuksessa täytyy kaikkien konsortion jäsenten toimittaa hakemuksen
liitteenä osapuolten allekirjoittama todistus hankkeeseen osallistumisesta, tai vaihtoehtoisesti
aiesopimus hankkeeseen osallistumisesta. Sopimuspohja voi olla vapaamuotoinen.



Saako rahoitettava hanke sisältää kehittämisen lisäksi myös tieteellistä tutkimusta (esim.
tutkimus ja kv-julkaisut)?
Kyseisessä haussa ei lähtökohtaisesti tueta tutkimustoimintaa, pl. tuki teolliselle tutkimukselle (ks.
hakuohje sivu 5). Hankkeen toiminnan pääpaino tulisi siis olla tutkitun tiedon jalkauttamisessa, ja
hakuohjeen mukaisesti kehittämis- ja koulutustyön hyötyjen tulee kohdistua metsäsektorin
toimijoihin: metsänomistajiin, suunnittelu-, teknologia-, urakointi- ja muihin alalla toimiviin
yrityksiin ja yhteisöihin. Kehittämisen ja tutkimisen raja on kuitenkin ymmärrettävästi häilyvä ja
hankkeet arvioidaan aina tapauskohtaisesti. Julkaisut voivat perustellusti olla osa hankkeen
viestintäsuunnitelmaa.



Onko budjetti esitettävä kahdessa liitteessä: sekä osana hankesuunnitelmaa että erillisenä
liitteenä?
Budjettisuunnitelma täytetään sähköisessä hakujärjestelmässä noudattaen valmista pohjaa. Tämän
lisäksi yksityiskohtaisempi budjettisuunnitelma toimitetaan hakemuksen liitteenä, mukaan lukien
alv-erittelyt (sähköisessä järjestelmässä ei ole mahdollista eritellä arvonlisäveroa
toimijakohtaisesti). Hakemuksen liitteenä toimitettava budjettisuunnitelma tulee esittää edellä
mainittuine erittelyineen joko suoraan osana hankesuunnitelmaa tai kokonaan erillisenä tiedostona
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(esim. Excel-tiedostona). Tärkeintä on, että se löytyy jostakin liitteestä, ei pelkästään sähköisestä
lomakkeesta.


Koostamme hankekonsortiota ja tarkoitus on toteuttaa osana hanketta
kaukokartoitusmenetelmään perustuva hanke-osio, jonka yksityinen yritys x toteuttaisi. Hankeosuuden arvo ylittää 100 000e. Voidaanko hanke-osuus toteuttaa ostopalveluna, vai onko
parempi ottaa kyseinen toimija mukaan konsortion varsinaiseksi jäseneksi?
Kyseinen hankinta voidaan tehdä ostopalveluna hankintalakia noudattaen. Maa- ja
metsätalousministeriön yleiset ehdot ja rajoitukset -dokumentissa (hakuohjeessa viittauksia, linkki
sivulla 12) todetaan:
”Avustuksen saajan tulee selvittää ja ottaa toiminnassaan huomioon mahdollinen velvollisuutensa
noudattaa hankintalainsäädäntöä (laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista
1397/2016). Kaikki 60 000 euron hankinnat on kilpailutettava julkisen hankintalain mukaisesti,
mikäli avustuksen saaja on saanut hankinnan tekemistä varten avustusta yli puolet hankinnan
arvosta hankintalaissa tarkoitetulta hankintayksiköltä. Hankintaa ei saa pilkkoa eriin tai laskea sen
arvoa poikkeuksellisin menetelmin hankintalain soveltamisen välttämiseksi. Tavara- tai
palveluhankintaa ei saa liittää rakennusurakkaan eikä hankintoja saa yhdistellä keinotekoisesti
hankintalain noudattamisen välttämiseksi.
Maa- ja metsätalousministeriö edellyttää julkisten hankintojen avoimuuden vuoksi, että kaikki
vähintään 10 000 euroa (alv 0 %) ylittävät hankinnat kilpailutetaan pyytämällä tarjoukset tai
selvittämällä muulla tavalla useammalta kuin yhdeltä tavaran- tai palveluntoimittajalta.
Kilpailutukseen liittyvät asiakirjat dokumentoidaan ja ne on pyydettäessä toimitettava maa- ja
metsätalousministeriölle.”
Toimija voidaan myös ottaa mukaan hankekonsortioon tuenhakijana. Tällöin on huomioitava
omarahoitusosuudet, jotka on määritelty hakuohjeessa.

