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Vastaukset Hiilestä kiinni –hankehakuun (6.10.-4.11.2021) tulleisiin kysymyksiin


Onko väliä, mikä yritysmuoto on?
Avustusta voidaan myöntää julkis- tai yksityisoikeudelliselle oikeushenkilölle.



Onko merkitystä sillä, kuinka uusi yritys on?
Yrityksen iälle ei ole rajoitteita. Yrityksellä on kuitenkin oltava riittävät resurssit ja osaava henkilökunta
ja kokemusta. Esimerkiksi neuvontapalveluiden tapauksessa neuvontapalveluja antamaan valituilla
yksiköillä on oltava tarkoituksenmukaiset resurssit eli säännöllisesti koulutettavaa ja pätevää
henkilöstöä sekä neuvontakokemusta, ja niiden neuvontatoiminnan on oltava luotettavaa niillä aloilla,
joilla ne antavat neuvontaa. Tukea ei voida myöntää yrityksille, jotka ovat yleisen
ryhmäpoikkeusasetuksen 2 artiklan 18 kohdan mukaisesti taloudellisissa vaikeuksissa. Hakijan tulee
vakuuttaa hakemuksessaan, ettei se ole vaikeuksissa oleva yritys. Lisäksi maa- ja
metsätalousministeriölle tulee antaa mahdollisuus tarkastaa asia yrityksen tilinpäätösasiakirjojen
perusteella.



Hakuilmoituksen sivulla 14 todetaan, että budjetit tehdään kokonaiskustannusmallin mukaan. Onko
MMM määritellyt maksimikertoimet eli ylärajan ns. flate rate -prosenteille ja palkkojen sivukuluille?
Laskentamalleissamme on käytössä Business Finlandille ja Suomen Akatemialle käytettävät
kertoimet. Voiko samaa laskentamallia käyttää tässä haussa?
Vastaus:
MMM noudattaa rahoituksen osalta pääsääntöisesti kokonaiskustannusmallia, jossa hankkeen
kustannuksiksi luetaan kaikki sellaiset kustannuserät, jotka aiheuttamisperiaatteen mukaisesti
kohdistuvat hankkeelle. MMM hyväksyy rahoituksen saajan esittämät henkilösivukustannus- ja
yleiskustannuskertoimet, mikäli nämä on laskettu kirjanpitotietojen pohjalta tavalla, joka täyttää
laskentatoimen luotettavuuden vaatimukset. Kertoimien laskentaperusteet on toimitettava
ministeriölle pyydettäessä. MMM:llä ei siis ole määriteltyjä maksimikertoimia. Kts. myös MMM:n
rahoittaman TKI-toiminnan yleiset ehdot ja ohjeet 2021



Montako neuvontakertaa voi hankkeessa olla? Onko tarkemmin määritelty? Täytyykö
neuvontapalvelut kilpailuttaa konsulteilla vai voiko hankesuunnitelmassa nimetä tekijät?
Vastaus:
Neuvontapalveluiden tuki saa olla enintään 1 500 euroa annettua neuvontaa kohti. Tukeen ei saa liittyä
suoria maksuja edunsaajille. Tuki maksetaan neuvontapalvelujen tarjoajalle. Hyväksyttäviksi
kustannuksiksi katsotaan avustettavan kohteen/hankkeen kannalta tarpeelliset ja määrältään
kohtuulliset kustannukset. Neuvontakertojen määrää ei ole rajoitettu, mutta MMM:n rahoituksen
määrä/hanke on rajattu 500 000 euroon, kuitenkin korkeintaan 70 %:iin hankkeen
kokonaiskustannuksista. Neuvontapalveluja antamaan valituilla yksiköillä on oltava
tarkoituksenmukaiset resurssit eli säännöllisesti koulutettavaa ja pätevää henkilöstöä sekä
neuvontakokemusta, ja niiden neuvontatoiminnan on oltava luotettavaa niillä aloilla, joilla ne antavat
neuvontaa. Rahoitusta saavien toimijoiden on noudatettava hankintalakia (laki julkisista hankinnoista, 5
§ ja 25 § https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161397).



Periaatteessa kehitystyön tulokset tulevat yritysten käyttöön. Tarvitaanko yrityksiä osarahoittajiksi
vai voidaanko kehittämistyö tehdä tutkimusinstituuttien ja maa- ja metsätalousministeriön
kustannuksella?
Vastaus: Ei ole välttämätöntä, että yrityksiä on mukana osarahoittajina, hankkeessa voi olla
kumppaneita, jotka eivät hae MMM:n tukea. Kaikkien tukea hakevien osapuolien on osallistuttava
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hankkeen kustannuksiin omarahoitusosuudella. MMM:n rahoitusosuus on määritelty
hakuilmoituksessa.


Voidaanko hankebudjettiin laittaa poistoarvoiltaan vähäisiä pienlaitehankintoja (tekniset
tutkimuslaitteistot, ohjelmistot) kokonaisuudessaan?
Vastaus:
Välineiden ja laitteiden kustannukset voidaan laittaa hankkeen kustannuksiksi siltä osin kuin ja siltä
ajalta, kun niitä on käytetty hankkeessa. Jos tällaisia välineitä ja laitteita ei käytetä hankkeen tarpeisiin
koko niiden käyttöikää, tukikelpoisiksi katsotaan ainoastaan poistokustannukset, jotka vastaavat
hankkeen kestoa laskettuna yleisesti hyväksyttyjen kirjanpitoperiaatteiden mukaan. Rahoituksesta olisi
siis korvattavissa laitteen kustannukset siltä osin, kun sitä käytetään hankkeen toteutukseen. Vastaavat
kysymykset on hyvä tarkistaa tapauskohtaisesti Hiilestä kiinni -kokonaisuuden sihteeristön kanssa
(MMM/ Reetta Sorsa, Anna Salminen, Joel Järvinen, etunimi.sukunimi@gov.fi).



Milloin hiilestä kiinni 2 uudet hankkeet voidaan aloittaa, jos saa myönteisen hankepäätöksen ja
käytetäänkö 2 hanketta hakiessa samoja ohjeita kuin ykköshankkeessa.
Vastaus:
Hankkeet voivat alkaa aikaisintaan 1.1.2022, mutta ennen rahoituspäätöstä syntyvät kustannukset ovat
toimijan omalla riskillä ja katetaan omarahoituksella. Avustuskelpoisia kustannuksia voi syntyä vasta
myöntöpäätöksen jälkeen.



Maksimi MMM:n rahoitusosuus on 500 000 euroa, eli koska tuki on 70 % niin tarkoittaako, että koko
hankkeen budjetti voi olla noin 714 000 euroa?
Vastaus:
Jos hankkeen arvioitu koko olisi 714 000 euroa, MMM:n rahoitusosuus olisi korkeintaan 70 % eli noin
500 000 euroa, joka on ohjeellinen maksimirahoitus tästä hausta rahoitettaville hankkeille.



Hakutekstissä mainitaan: Hakemukseen ei vaadita hakijan allekirjoitusta, mutta lupa hakemuksen
jättämiseen tulee tarvittaessa todentaa (suoritusluvan antaja). Organisaatiomme on käyttänyt
alueellisissa maaseuturahaston hankkeissa päätösdokumenttia, josta ilmenee, että
nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö on tehnyt päätöksen hakemuksen jättämisestä. Riittäisikö
tämä sama dokumentti tähän hakuun?
Vastaus:
Sähköisessä hakujärjestelmässä hakijalta pyydetään suoritusluvan antajan yhteystietoja, muuta erillistä
dokumenttia ei hakemusvaiheessa edellytetä.



Miten paljon muita kasvihuonekaasuja (esim. typen oksidit ja ammoniakki) koskevaa hanketoimintaa
tai esim. fosforiin liittyviä hankeaihioita näette mahdollisena rahoittaa nyt avautuneissa Hiilestä
kiinni- ja TKI-hauissa? Perinteisen ajattelumallin mukaisesti hiiliasioita liitetään turvemaa-, nurmi- ja
nautatuotantoon. Ilmastonmuutos ja ympäristörasitteet sisältävät nähdäkseni myös nämä typen
johdannaiset ja fosforin, joiden päästölähteitä ovat esim. sika-siipikarjasektori.
Vastaus:
Maankäyttösektorin ilmastotoimenpiteiden tarkoituksena on tukea Suomen 2035
hiilineutraaliustavoitteen toteutumista. Sen avulla edistetään kokonaiskestävästi kestävän kehityksen
periaatteiden mukaisesti seuraavia tavoitteita:
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1) ylläpitää ja vahvistaa hiilinieluja ja -varastoja lyhyellä ja pitkällä aikavälillä;
2) vähentää kasvihuonekaasujen päästöjä;
3) edistää maa- ja metsätalouden sopeutumista ilmastonmuutokseen;
4) tuottaa tietoa ilmastotoimien tueksi ja edistää kyseisen tiedon käyttöä.
Kasvihuonekaasut on määritelty ilmastolain 5 §:ssä: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150609

