
SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA
Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014

Valtioneuvoston asetus

358/2014

rakennerahastoista osarahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta

Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään alueiden kehittämisen ja rakennerahasto-
hankkeiden rahoittamisesta annetun lain (8/2014) nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Soveltamisala

Sen lisäksi, mitä alueiden kehittämisen ja
rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta
annetun lain (8/2014) 3 luvussa säädetään,
sovelletaan tätä asetusta rakennerahasto-oh-
jelmaan kuuluvien hankkeiden, jäljempänä
hanke, rahoitukseen.

Jos ohjelmavaroja käytetään rahoitusväli-
neiden tukemiseen, kustannusten tukikelpoi-
suuteen sovelletaan, mitä Euroopan aluekehi-
tysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, ko-
heesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittä-
misen maatalousrahastoa ja Euroopan meri-
ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä
säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysra-
hastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesio-
rahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousra-
hastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006
kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin

ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013,
jäljempänä yleisasetus, toisen osan IV osas-
tossa säädetään.

2 §

Määritelmät

Tässä asetuksessa:
1) kustannuksella tarkoitetaan yleisasetuk-

sessa tarkoitettua menoa tai sen osaa;
2) hankkeella ja hankekokonaisuudella tar-

koitetaan yleisasetuksessa tarkoitettua toi-
mea.

3 §

Tukemisen edellytykset

Hankkeesta aiheutuvat, sen toteuttamiseksi
tarpeelliset ja määrältään kohtuulliset kustan-
nukset ovat tukikelpoisia, jos:

1) ne ovat rakennerahasto-ohjelman mu-
kaisia;

2) ne ovat hanketta koskevan tukipäätök-
sen mukaisia;

3) ne ovat aiheutuneet hanketta koskevan



päätöksen mukaisena toteuttamisaikana; lu-
kuun ottamatta tuen myöntävän viranomaisen
edellyttämästä hankkeen tilintarkastuksesta
aiheutuvia kustannuksia tai valtionavustuk-
sesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun
lain (9/2014) mukaisen hankkeen valmiste-
lusta aiheutuvia kustannuksia.

Kustannusten tukikelpoisuuden edellytyk-
senä on lisäksi, että ne ovat tuensaajan tosi-
asiallisesti maksamia, osoitettavissa kirjanpi-
don tositteilla ja ilmoitetut kustannukset vas-
taavat tuensaajan hallussa olevaa kirjanpito-
aineistoa ja tositteita. Mitä tässä momentissa
säädetään, ei koske 2 luvun 8 §:n mukaista
kertakorvausta eikä 9–14 §:n mukaisia pro-
senttimääräisinä korvattavia kustannuksia.
Kustannus ei ole tukikelpoinen siltä osin,
kuin tuensaaja on saanut tai on oikeutettu
saamaan siihen korvausta muualta, jollei
hankkeeseen sovellettavasta valtiontukea
koskevasta lainsäädännöstä muuta johdu.

Hankinnoista aiheutuvat kustannukset ovat
tukikelpoisia, jos hankintamenettelyssä on
noudatettu julkisista hankinnoista annettua
lakia (348/2007). Jos hankintaan ei sovelleta
julkisista hankinnoista annettua lakia, tuen-
saajan on tuen myöntäneen viranomaisen
vaatiessa osoitettava, että hankinnasta aiheu-
tuva kustannus on kohtuullinen.

4 §

Hankkeen pysyvyys

Hankkeesta aiheutuvien kustannusten tuki-
kelpoisuuden edellytyksenä infrastruktuuri-
tai tuotannollisia investointeja sisältävissä
hankkeissa on, että hankkeen hyväksyttyyn
sisältöön tai toteuttamisedellytyksiin ei koh-
distu sellaisia huomattavia muutoksia viiden
vuoden kuluessa viimeisen maksuerän mak-
samisesta tuensaajalle, joista säädetään yleis-
asetuksen 71 artiklan 1 kohdan a–c alakoh-
dassa, jollei valtionavustuksesta yritystoimin-
nan kehittämiseksi annetun lain 19 ja 26 §:ssä
tai valtiontukea koskevassa lainsäädännössä
asiasta toisin säädetä.

Infrastruktuuri- tai tuotannollisia inves-
tointeja sisältävän hankkeen kustannusten tu-
kikelpoisuuden edellytyksenä on, että tuotan-
nollista toimintaa ei siirretä Euroopan unio-

nin ulkopuolelle kymmenen vuoden aikana
viimeisen maksuerän maksamisesta tuensaa-
jalle, paitsi jos tuensaaja on pieni tai keski-
suuri yritys. Jos rakennerahastoista saatu ra-
hoitusosuus on valtiontuen muodossa, kym-
menen vuoden ajan sijasta sovelletaan val-
tiontukea koskevien säännösten mukaista
määräaikaa.

Tukea koskevaan päätökseen on otettava
ehto tuensaajan velvollisuudesta ilmoittaa
1 ja 2 momenteissa tarkoitetuista muutoksista
tuen myöntäneelle viranomaiselle.

5 §

Hankkeen tulot

Jollei valtiontukea koskevasta lainsäädän-
nöstä muuta johdu, tuensaajan on ilmoitet-
tava hakemuksessaan hankkeen toiminnan ai-
kana tuottamat tulot tai annettava arvio niistä.
Tuensaajan on maksatushakemuksessa ilmoi-
tettava toteutuneet tulot. Toteutuneet tulot vä-
hennetään tukikelpoisista kustannuksista
maksatuskausittain. Hanke ei saa tuottaa voit-
toa.

Viranomaisen on otettava tukea koskevaan
päätökseen ehto tuensaajan velvollisuudesta
ilmoittaa 1 momentissa tarkoitetuista tuloista
tuen myöntäneelle viranomaiselle.

Tätä pykälää ei sovelleta valtionavustuk-
sesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun
lain mukaiseen yrityksen kehittämisavustuk-
seen. Pykälää ei sovelleta myöskään mainitun
lain mukaiseen yritysten toimintaympäristön
kehittämisavustukseen silloin, kun avustus
myönnetään vähämerkityksisenä tukena.

6 §

Tuloja tuottava hanke

Euroopan aluekehitysrahastosta osarahoi-
tettuihin hankkeisiin, joiden tukikelpoiset ko-
konaiskustannukset ovat yli miljoona euroa
ja jotka tuottavat nettotuloja niiden päättymi-
sen jälkeen, sovelletaan 5 §:ssä säädetyn si-
jaan yleisasetuksen 61 artiklaa, jollei hank-
keeseen sovellettavasta valtiontukea koske-
vasta lainsäädännöstä muuta johdu.

Jos tulot voidaan arvioida etukäteen, sovel-
letaan tulojen määrittämiseen yleisasetuksen
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61 artiklan 3 kohdan b alakohtaa. Kun tulojen
arviointi etukäteen on mahdotonta, sovelle-
taan yleisasetuksen 61 artiklan 6 kohtaa net-
totulojen vähentämiseen.

7 §

Kustannusten korvausperusteet

Päätöksen hankkeen kustannusmallista te-
kee tuen myöntävä viranomainen. Päätös teh-
dään hankkeen koko toteuttamisajaksi ja se
koskee hankkeen kaikkia tuensaajia ja tuen
siirronsaajia.

Kustannukset voidaan korvata rakennera-
hastoista seuraavasti:

1) kertakorvauksena;
2) siten, että osa hankkeen kustannuksista

korvataan prosenttimääräisenä osuutena
hankkeen palkkakustannuksista;

3) tosiasiallisesti aiheutuneisiin ja makset-
tuihin tukikelpoisiin kustannuksiin perustuen.

Euroopan aluekehitysrahastosta osarahoi-
tettavissa 28 §:n mukaisissa teknisen tuen
hankkeissa, kokonaan julkisina hankintoina
toteutettavissa hankkeissa sekä investointi-
hankkeissa, jotka eivät sisällä palkkakustan-
nuksia, kustannukset korvataan yksinomaan
2 momentin 3 kohdan mukaisten tosiasiallis-
ten hankkeesta aiheutuneiden ja maksettujen
kustannusten perusteella.

Euroopan sosiaalirahastosta osarahoitetta-
vissa 28 §:n mukaisissa teknisen tuen hank-
keissa, kokonaan julkisina hankintoina toteu-
tettavissa hankkeissa sekä hankkeissa, jotka
sisältävät julkisesta työvoima- ja yrityspalve-
lusta annetun lain (916/2012) mukaisia julki-
sia työvoima- ja yrityspalveluita, kustannuk-
set korvataan yksinomaan 2 momentin 3 koh-
dan mukaisten tosiasiallisten hankkeesta ai-
heutuneiden ja maksettujen kustannusten pe-
rusteella.

Muissa kuin 3 ja 4 momentin mukaisissa
hankkeissa on käytettävä 2 momentin 1 ja
2 kohdan mukaisia yksinkertaistettuja kustan-
nusmalleja, jollei tuen myöntävä viranomai-
nen erityisen painavasta syystä poikkeukselli-
sesti toisin päätä.

Euroopan sosiaalirahastosta osarahoitetta-
vissa muissa kuin 4 momentin mukaisissa
hankkeissa, joiden julkisen tuen määrä on
korkeintaan 50 000 euroa, hankkeen kustan-

nukset korvataan 8 §:n mukaisena kertakor-
vauksena tai 14 §:ssä tarkoitettuna 40 prosen-
tin suuruisena korvauksena, jolla korvataan
kaikki muut hankkeesta aiheutuvat kustan-
nukset kuin palkkakustannukset.

2 luku

Yksinkertaistetut kustannusmallit

8 §

Kertakorvaus

Tuen myöntävä viranomainen voi päättää,
että tuki hankkeeseen myönnetään kertakor-
vauksena. Tuensaajan on tällaisessa hank-
keessa todennettava, että aikaansaatu tulos tai
tehdyt toimenpiteet ovat tukipäätöksen mu-
kaisia. Kertakorvauksella rahoitetussa hank-
keessa julkisen rahoituksen määrä voi olla
enintään 100 000 euroa.

Kertakorvausta haettaessa hakijan on toi-
mitettava tuen suuruuden määrittelyä varten
yksityiskohtainen kustannusarvio perustelui-
neen sekä arvio ulkopuolisilta tehtävistä han-
kinnoista. Tuen myöntävä viranomainen voi
päättää, että kustannusarvio tehdään käyttä-
mällä Euroopan aluekehitysrahastosta osara-
hoitettavissa hankkeissa 9 §:ssä tarkoitettua
24 prosentin osuutta hankehenkilöstön palk-
kakustannuksista ja Euroopan sosiaalirahas-
tosta osarahoitettavissa hankkeissa 12 §:ssä
tarkoitettua 17 prosentin osuutta hankehenki-
löstön palkkakustannuksista.

Kertakorvausta koskevassa päätöksessä on
yksilöitävä hankkeessa tehtäväksi edellytetty
tulos tai toimenpide ja toteutumisen todenta-
miseksi tarvittavat asiakirjat siten, että hank-
keen toteuttamisesta päätöksen mukaisesti
voidaan varmistua ennen tuen maksamista.
Hankkeen toteuttaminen ja tuen maksaminen
voidaan jakaa osiin, jos se hankkeen luonteen
vuoksi on tarkoituksenmukaista ja tukee
hankkeen toteutumista.

Kertakorvaushanketta voidaan muuttaa
vain toteuttamisajan osalta. Muun kuin hank-
keen omarahoitusosuuteen kuuluvan kuntien
ja muiden julkisyhteisöjen rahoituksen hy-
väksymisen edellytyksenä on, että maksatus-
hakemuksen yhteydessä toimitetaan tosite,
josta rahoituksen toteutuminen voidaan to-
dentaa.
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9 §

Prosenttimääräinen korvaus Euroopan
aluekehitysrahastosta osarahoitettavissa

hankkeissa

Euroopan aluekehitysrahastosta osarahoi-
tettavissa hankkeissa korvattavina kustannuk-
sina voidaan hyväksyä 24 prosenttia hank-
keen 16 §:n mukaisista hyväksyttävistä han-
kehenkilöstön palkkakustannuksista. Kustan-
nuksiin, joista prosenttimääräistä korvausta
voidaan maksaa, sisältyvät:

1) hankkeen matkakustannukset;
2) toimistokustannukset;
3) hankehenkilöstön osallistumismaksut

koulutuksiin ja seminaareihin;
4) hankehenkilöstön työterveyskustannuk-

set;
5) hankehenkilöstön käyttöön varatuista

toimitiloista ja koneista sekä laitteista aiheu-
tuvat kustannukset;

6) hankkeen ohjausryhmän kustannukset.
Hankkeen muut kuin 1 momentin mukaiset

kustannukset korvataan tosiasiallisesti aiheutu-
neisiin ja maksettuihin tukikelpoisiin kustan-
nuksiin perustuen ja ne on voitava todentaa
kirjanpitotosittein. Tällaiset kustannukset ovat:

1) palkkakustannukset;
2) hankkeen sisällölliseen toteuttamiseen

kuuluvat ostopalvelut mukaan lukien palve-
luihin sisältyvät matkakustannukset;

3) hankkeen tiedotuksesta ja viestinnästä
aiheutuvat kustannukset;

4) hankkeen tilintarkastuskustannukset;
5) hankkeen sisällölliseen toteuttamiseen

kuuluvien koneiden ja laitteiden hankinta-,
leasing-, poisto- ja vuokrakustannukset;

6) hankkeen sisällölliseen toteuttamiseen
kuuluvien rakennusten ja maa-alueiden han-
kinta- ja vuokrakustannukset;

7) hankkeen sisällölliseen toteuttamiseen
liittyvät aineelliset ja aineettomat hankinnat.

10 §

Prosenttimääräinen korvaus Euroopan
aluekehitysrahastosta osarahoitettavissa

hankkeissa eräissä tapauksissa

Tuen myöntävä viranomainen voi perustel-
lusta syystä päättää, että Euroopan aluekehi-

tysrahastosta osarahoitettavissa hankkeissa,
joissa on hankkeen sisällöstä johtuen erityi-
sen korkeat matkakulut, korvattavina kustan-
nuksina hyväksytään 15 prosenttia hankkeen
16 §:n mukaisista hyväksyttävistä hankehen-
kilöstön palkkakustannuksista. Kustannuk-
siin, joista prosenttimääräistä korvausta voi-
daan maksaa, sisältyvät:

1) toimistokustannukset;
2) hankehenkilöstön osallistumismaksut

koulutuksiin ja seminaareihin;
3) hankehenkilöstön työterveyskustannuk-

set;
4) hankehenkilöstön käyttöön varatuista

toimitiloista ja koneista sekä laitteista aiheu-
tuvat kustannukset;

5) hankkeen ohjausryhmän kustannukset.
Hankkeen muut kuin 1 momentin mukaiset

kustannukset korvataan tosiasiallisesti aiheutu-
neisiin ja maksettuihin tukikelpoisiin kustan-
nuksiin perustuen ja ne on voitava todentaa
kirjanpitotosittein. Tällaiset kustannukset ovat:

1) palkkakustannukset;
2) hankkeen sisällölliseen toteuttamiseen

kuuluvat ostopalvelut;
3) hankkeen tiedotuksesta ja viestinnästä

aiheutuvat kustannukset;
4) hankkeen matkakustannukset;
5) hankkeen tilintarkastuskustannukset;
6) hankkeen sisällölliseen toteuttamiseen

kuuluvien koneiden ja laitteiden hankinta-,
leasing-, poisto- ja vuokrakustannukset;
7) hankkeen sisällölliseen toteuttamiseen

kuuluvien rakennusten ja maa-alueiden han-
kinta- ja vuokrakustannukset;

8) hankkeen sisällölliseen toteuttamiseen
liittyvät aineelliset ja aineettomat hankinnat.

11 §

Prosenttimääräinen korvaus Euroopan
aluekehitysrahastosta osarahoitettavissa
yrityksen kehittämisavustusta koskevissa

hankkeissa

Poiketen siitä, mitä 9 ja 10 §:ssä säädetään,
valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittä-
miseksi annetun lain 7 §:n mukaisissa kehittä-
mistoimenpiteissä prosenttimääräisinä kustan-
nuksina voidaan hyväksyä 15 prosenttia hank-
keen hyväksyttävistä palkkakustannuksista.

Kehittämistoimenpiteiden prosenttimääräi-
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sinä korvattaviin sekä tosiasiallisesti aiheutu-
neisiin ja maksettuihin kustannuksiin sovelle-
taan, mitä valtionavustuksesta yritystoimin-
nan kehittämiseksi annetun lain nojalla anne-
tussa valtioneuvoston asetuksessa säädetään.

12 §

Prosenttimääräinen korvaus Euroopan sosi-
aalirahastosta osarahoitettavissa hankkeissa

Euroopan sosiaalirahastosta osarahoitetta-
vissa hankkeissa korvattavina kustannuksina
voidaan hyväksyä 17 prosenttia hankkeen
16 §:n mukaisista hyväksyttävistä hankehen-
kilöstön palkkakustannuksista. Kustannuk-
siin, joista prosenttimääräistä korvausta voi-
daan maksaa, sisältyvät:

1) hankkeen matkakustannukset;
2) toimistokustannukset;
3) hankehenkilöstön osallistumismaksut

koulutuksiin ja seminaareihin;
4) hankehenkilöstön työterveyskustannuk-

set;
5) hankehenkilöstön käyttöön varatuista

toimitiloista ja koneista sekä laitteista aiheu-
tuvat kustannukset;

6) hankkeen ohjausryhmän kustannukset.
Hankkeen muut kuin 1 momentin mukaiset

kustannukset korvataan tosiasiallisesti aiheu-
tuneisiin ja maksettuihin tukikelpoisiin kus-
tannuksiin perustuen ja ne on voitava toden-
taa kirjanpitotosittein. Tällaiset kustannukset
ovat:

1) palkkakustannukset;
2) hankkeen sisällölliseen toteuttamiseen

liittyvät ostopalvelut mukaan lukien palvelui-
hin sisältyvät matkakustannukset;

3) hankkeen tiedotuksesta ja viestinnästä
aiheutuvat kustannukset;

4) hankkeen tilintarkastuskustannukset;
5) hankkeen kohderyhmän käyttöön varat-

tujen tilojen vuokrakustannukset;
6) hankkeen kohderyhmän käyttöä varten

tehdyt pienhankinnat.

13 §

Prosenttimääräinen korvaus eräissä
Euroopan sosiaalirahastosta
osarahoitettavissa hankkeissa

Tuen myöntävä viranomainen voi perustel-

lusta syystä päättää, että Euroopan sosiaalira-
hastosta osarahoitettavissa hankkeissa, joissa
on hankkeen sisällöstä johtuen erityisen kor-
keat matkakulut, korvattavina kustannuksina
hyväksytään 15 prosenttia hankkeen 16 §:n
mukaisista hyväksyttävistä hankehenkilöstön
palkkakustannuksista. Kustannuksiin, joista
prosenttimääräistä korvausta voidaan mak-
saa, sisältyvät:

1) toimistokustannukset;
2) hankehenkilöstön osallistumismaksut

koulutuksiin ja seminaareihin;
3) hankehenkilöstön työterveyskustannuk-

set;
4) hankehenkilöstön käyttöön varatuista

toimitiloista ja koneista sekä laitteista aiheu-
tuvat kustannukset;

5) hankkeen ohjausryhmän kustannukset.
Hankkeen muut kuin 1 momentin mukaiset

kustannukset korvataan tosiasiallisesti aiheu-
tuneisiin ja maksettuihin tukikelpoisiin kus-
tannuksiin perustuen ja ne on voitava toden-
taa kirjanpitotosittein. Tällaiset kustannukset
ovat:

1) palkkakustannukset;
2) hankkeen sisällölliseen toteuttamiseen

liittyvät ostopalvelut;
3) hankkeen tiedotuksesta ja viestinnästä

aiheutuvat kustannukset;
4) hankkeen matkakustannukset;
5) hankkeen tilintarkastuskustannukset;
6) hankkeen kohderyhmän käyttöön varat-

tujen tilojen vuokrakustannukset;
7) hankkeen kohderyhmän käyttöä varten

tehdyt pienhankinnat.

14 §

Prosenttimääräinen korvaus hankkeen
muista kuin palkkakustannuksista Euroopan

sosiaalirahastosta osarahoitettavissa
hankkeissa eräissä tapauksissa

Tuen myöntävä viranomainen voi perustel-
lusta syystä päättää, että Euroopan sosiaalira-
hastosta osarahoitettavissa hankkeissa korva-
taan kaikki muut hankkeesta aiheutuvat kus-
tannukset kuin palkkakustannukset sum-
malla, joka on 40 prosenttia hankkeen 16 §:n
mukaisista hyväksyttävistä hankehenkilöstön
palkkakustannuksista.

Tällaisessa hankkeessa vain hankehenki-
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löstön palkkakustannukset on todennettava
tosiasiallisesti aiheutuneisiin ja maksettuihin
tukikelpoisiin kustannuksiin perustuen.

15 §

Euroopan sosiaalirahastosta osarahoitetta-
vien hankkeiden erikseen raportoitavat

osallistujien palkkakustannukset

Euroopan sosiaalirahastosta osarahoitetta-
vissa hankkeissa erikseen raportoitavat, muun
kuin tuensaajan tai tuen siirronsaajan maksa-
mat osallistujien palkkakustannukset hyväk-
sytään hallintoviranomaisen erikseen vahvis-
taman ammattialakohtaisen keskimääräisiin
palkkakustannuksiin perustuvan taulukon
mukaan. Erikseen raportoitavina kustannuk-
sina hyväksytään vain kuntien ja muiden jul-
kisyhteisöjen maksamat kustannukset.

Erikseen raportoitaviin osallistujien palk-
kakustannuksiin ei makseta tukea.

3 luku

Tosiasiallisesti aiheutuneet kustannukset,
eräiden kustannusten tukikelpoisuus ja

poistot

16 §

Palkkakustannukset

Tuettavina palkkakustannuksina voidaan
hyväksyä hankkeen toteuttamiseksi tarpeelli-
sesta työstä aiheutuneet palkkakustannukset
sekä lakiin taikka virka- tai työehtosopimuk-
seen perustuvat kustannukset. Palkat ovat
vain siltä osin tukikelpoisia, kuin ne eivät
ylitä hakijayhteisön vastaavasta tehtävästä
yleisesti maksaman palkan määrää. Tukikel-
poisia eivät ole tulospalkkiot, luontoisedut,
eivätkä bonukset.

Jos hankkeen toteuttamiseksi tehtävä työ
vie vain osan henkilön työajasta, palkkakus-
tannusten tukemisen edellytyksenä on, että
työstä on pidetty hyväksyttävää työaikakir-
janpitoa, josta ilmenee hankkeen toteuttami-
seksi tehty työ sekä hankkeen toteuttamisai-
kana tehdyn työn kokonaismäärä. Työaika-
kirjanpidon tulee olla työntekijän ja työnanta-
jan allekirjoittama.

17 §

Maa-alueiden hankintakustannukset

Maa-alueiden hankintakustannuksista tuki-
kelpoisia kustannuksia voivat olla enintään
10 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuk-
sista yleisasetuksen 69 artiklan 3 kohdan b
alakohdan mukaisesti.

18 §

Matkakustannukset

Matkakustannukset ovat tukikelpoisia siltä
osin kuin ne eivät ylitä tuensaajaan sovellet-
tavan virka- tai työehtosopimuksen mukai-
sesti maksettavien matkakorvausten määrää.
Jos tuensaajaan sovellettava virka- tai työeh-
tosopimus ei sisällä säännöksiä matkakustan-
nusten korvaamisesta tai tuensaajaan ei so-
velleta virka- tai työehtosopimusta, matka-
kustannukset ovat tukikelpoisia valtion virka-
ja työehtosopimuksen sisältämän kulloinkin
voimassaolevan valtion matkustussäännön
mukaisesti.

Hankkeen asianmukaisen toteuttamisen
kannalta tarpeellisista ulkomaan matkoista ai-
heutuvat kustannukset ovat tukikelpoisia, jos
tuen myöntävä viranomainen on hyväksynyt
matkasuunnitelman ja matkaan liittyvät kus-
tannukset sekä perustelun matkan tarpeelli-
suudesta etukäteen, jollei viranomainen tuki-
päätöksessä katso etukäteishyväksyntää
hankkeen luonteen vuoksi tarpeettomaksi.

19 §

Osamaksukaupalla hankittu omaisuus

Osamaksukaupasta annetun lain (91/1966)
1 §:ssä tarkoitetulla osamaksukaupalla hanki-
tun omaisuuden hankintameno Euroopan
aluekehitysrahastosta osarahoitetuissa hank-
keissa katsotaan myös velaksi jääneen kaup-
pahinnan osalta tukikelpoiseksi, jos:

1) tuensaajalla on oikeudellisesti sitova
osamaksukaupasta annettuun lakiin ja solmit-
tuun rahoitussopimukseen perustuva velvolli-
suus maksaa jäljellä oleva velka rahoitusyhti-
ölle;

2) rahoitusyhtiö on maksanut tuensaajan
puolesta velaksi jääneen kauppahinnan myy-
jälle;
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3) omaisuus on toimitettu tuensaajalle;
4) omaisuuden omistusoikeutta vastaavat

oikeudet siirtyvät tuensaajalle siten, että tuen-
saaja on oikeutettu tekemään omaisuudesta
poistoja sekä vähentämään arvonlisäveron,
jos tuensaaja on arvonlisäverovelvollinen.

Osamaksukaupalla hankitun omaisuuden
vakuutus-, korjaus- ja huoltokustannukset ei-
vät ole tukikelpoisia.

20 §

Pitkäaikainen vuokraaminen ja kustannusten
tukikelpoisuus

Koneiden ja laitteiden hankinnan asemesta
ne voidaan vuokrata hankkeen toteuttamis-
ajaksi. Tukikelpoisina kustannuksina ei kor-
vata vuokraamisesta aiheutuvia hallinto-, ra-
hoitus-, vakuutus-, korjaus- eikä huoltokus-
tannuksia eikä muita vastaavia kustannuksia.

21 §

Käytettyinä hankitut koneet ja laitteet

Käytettynä hankittavan koneen tai laitteen
hankintahinta ei saa ylittää koneen tai laitteen
käypää arvoa. Koneen tai laitteen jäljellä ole-
van käyttöiän tulee olla riittävä investoinnin
tavoitteeseen nähden, ja sen on oltava tekni-
siltä ominaisuuksiltaan asianmukainen suun-
niteltuun käyttöön. Tukikelpoisuuden edelly-
tyksenä on lisäksi, että koneen tai laitteen
hankintaan ei ole saatu viiden hankintaa edel-
täneen vuoden aikana julkista tukea.

22 §

Arvonlisäveron sekä eräiden maksujen ja
kulujen tukikelpoisuus

Hankkeesta aiheutunut arvonlisävero on
tukikelpoinen kustannus, jos tuensaaja esittää
verohallinnolta saadun tai riittävän selvityk-
sen siitä, ettei kyseiseen toimintaan liittyvistä
kustannuksista ole mahdollista saada arvon-
lisäveron palautusta.

Hankkeesta tuensaajalle aiheutuneet mah-
dolliset viivästys- ja muut korkokulut, tilita-
pahtumista perittävät palvelumaksut, valuu-
tan vaihtopalkkiot, kurssitappiot sekä muut

yksinomaan rahoitukseen liittyvät kustannuk-
set eivät ole tukikelpoisia kustannuksia.

Sakot, pysäköintivirhemaksut, rikemaksut
sekä muut lakiin perustuvat taloudelliset seu-
raamukset ja oikeudenkäyntikulut eivät ole
tukikelpoisia.

23 §

Työterveysmaksut

Tukikelpoisiksi voidaan hyväksyä työter-
veyshuoltolaissa (1383/2001) työnantajan
velvollisuudeksi säädetyn työterveyshuollon
järjestämisestä aiheutuneet tarpeelliset ja
kohtuulliset kustannukset. Näillä tarkoitetaan
sairausvakuutuslain (1224/2004) 13 luvun
1 §:n 1 momentin perusteella korvattavaksi
säädettyjä kustannuksia. Jos työnantaja on
saanut tai on oikeutettu saamaan työterveys-
huollon järjestämisestä korvausta muualta, ei
kustannus ole tältä osin tukikelpoinen.

24 §

Eräiden kustannusten tukikelpoisuus

Hankkeen toteuttamisen kannalta tarpeelli-
set viranomaismaksut ovat tukikelpoisia, jos
ne on hyväksytty erikseen hanketta koske-
vassa päätöksessä.

Tukikelpoisia kustannuksia ovat hankkee-
seen sisältyvien toimenpiteiden valmisteluun
ja toteuttamiseen liittyvät kustannukset. Li-
säksi tukikelpoisia kustannuksia ovat hank-
keen toimenpiteiden arviointiin, seurantaan ja
viestintään liittyvät materiaalikustannukset.
Postin ja sähköisen viestinnän hankkeelle
kohdistuvat maksut sekä puhelinkulut ovat
tukikelpoisia.

25 §

Välilliset kustannukset

Hankkeen tukikelpoisiksi kustannuksiksi
voidaan hyväksyä tuensaajan maksamiin tosi-
asiallisiin kustannuksiin perustuva osuus
tuensaajan hanketoiminnan kustannuksista.
Hankkeelle osoitettavat välilliset kustannuk-
set tulee kohdentaa hankkeelle perustellulla,
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tasapuolisella ja oikeudenmukaisella tavalla
siinä suhteessa kuin ne ovat aiheutuneet
hankkeesta. Kohdentamisen perusteista on
hakemisen yhteydessä esitettävä perusteltu
selvitys. Selvityksestä on käytävä selkeästi
ilmi sekä hankkeen että tuensaajan muun, ei
hanketoimintaan liittyvän toiminnan kustan-
nukset. Viranomaisen on tuen myöntämistä
koskevassa päätöksessä hyväksyttävä koh-
dentamisen perusteet.

26 §

Poistot

Euroopan aluekehitysrahastosta osarahoi-
tettavissa hankkeissa kiinteistön ja käyttö-
omaisuuden poistot hankkeen toteutusaikana
ovat tukikelpoisia kustannuksia, jos poistojen
kohteena olevan omaisuuden hankintaan ei
ole saatu julkista tukea. Poistot lasketaan voi-
massa olevien kirjanpitosäännösten ja -mää-
räysten mukaisesti.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuna julki-
sena tukena ei pidetä sellaista kansallista jul-
kista rahoitusta, jota hankkeen toteuttajana
toiminut viranomainen tai julkisyhteisö on
käyttänyt 1 momentissa tarkoitetun omaisuu-
den hankintaan, jos rahoitus perustuu viran-
omaiselle tai julkisyhteisölle myönnettyihin
toimintamäärärahoihin.

27 §

Tukikelpoiset julkisiin työvoima- ja yrityspal-
veluihin liittyvät kustannukset

Euroopan sosiaalirahastosta osarahoite-
tuissa hankkeissa julkisesta työvoima- ja yri-
tyspalvelusta annetun lain mukaisista julki-
sista työvoima- ja yrityspalveluista korvataan
mainitun lain 1 luvun 3 §:n 4 kohdassa tar-
koitetulle työ- ja elinkeinoviranomaiselle tu-
kikelpoisena kustannuksena:

1) mainitun lain 4 luvun 4 §:n nojalla
valmennuksesta aiheutuvat hankinnat;

2) mainitun lain 5 luvun nojalla työvoima-
koulutuksesta aiheutuvat hankinnat;

3) mainitun lain 7 luvun nojalla palkkatu-
kena maksettavat kustannukset, pois lukien
mainitun lain 14 §:ssä säädetyt kustannukset.

28 §

Tekninen tuki

Rakennerahasto-ohjelman teknisestä tuesta
maksettavina kustannuksina tukikelpoisia
ovat ohjelman valmistelusta, hallinnoinnista,
seurannasta, arvioinnista, tiedotuksesta, vies-
tinnästä, sekä valvonnasta ja tarkastuksista
aiheutuvat kustannukset. Teknisellä tuella
voidaan rahoittaa myös edellisiä ja seuraavia
ohjelmakausia koskevia edellä mainittuja toi-
menpiteitä. Teknisestä tuesta voidaan korvata
sellaiset tietojärjestelmistä aiheutuvat kustan-
nukset, jotka syntyvät rakennerahastojen hal-
linnoinnista ja jotka hallintoviranomainen hy-
väksyy rahoitettaviksi. Ohjelman teknisestä
tuesta maksettavat kustannukset ovat tukikel-
poisia ohjelmakauden alkamisesta lähtien.

Ohjelman teknisestä tuesta ei korvata välil-
lisiä kustannuksia. Tukikelvottomia ovat
myös hankkeelle sekä välittöminä että välilli-
sinä kustannuksina kohdennettavat toimitila-
kustannukset.

4 luku

Erinäiset säännökset

29 §

Takaisinperintää, palauttamista ja muita
korjaavia toimenpiteitä koskeva päätös

Välittävän toimielimen on takaisinperintää,
palauttamista ja muita korjaavia toimenpiteitä
koskevissa asioissa valmisteltava päätös
alueiden kehittämisen ja rakennerahastohank-
keiden rahoittamisesta annetun lain 29 §:n 1
momentissa tarkoitetussa tietojärjestelmässä.

30 §

Asiakirjojen säilyttämisvelvollisuus

Tuensaaja on velvollinen säilyttämään kai-
ken hankkeeseen liittyvän kirjanpitoaineiston
ja muun aineiston niin, että tuen käytön val-
vonta on mahdollista. Kirjanpitoaineisto ja
muu hanketta koskeva aineisto on säilytettävä
10 vuotta rahoituspäätöksessä vahvistetusta
hankkeen päättymispäivästä. Tukea koske-
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vaan päätökseen on otettava ehto tuensaajan
asiakirjojen säilyttämisvelvollisuudesta ja
säilyttämisajasta.

Tuen myöntävä viranomainen voi jatkaa
tuensaajalle annettavalla kirjallisella ilmoi-
tuksella 1 momentissa tarkoitettua säilyttä-
misaikaa yleisasetuksen 140 artiklan 1 koh-
dan neljännen alakohdan nojalla.

Jos kansallisessa lainsäädännössä tai val-
tiontukea koskevassa Euroopan unionin lain-
säädännössä edellytetään pidempää säilyttä-
misaikaa, noudatetaan sitä.

31 §

EURA 2014 -tietojärjestelmän
tiedonohjaussuunnitelman noudattaminen

Rakennerahastohankkeiden hallinnointiin
käytettävän liitännäisjärjestelmän omistajalla
on velvollisuus noudattaa EURA 2014 -tieto-

järjestelmän tiedonohjaussuunnitelmaa hal-
lintoviranomaisen edellyttämällä tavalla.

32 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tou-
kokuuta 2014.

Tällä asetuksella kumotaan rakennerahas-
toista osarahoitettavien menojen tukikelpoi-
suudesta annettu valtioneuvoston asetus
(501/2011).

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa
myönnettyyn tukeen sovelletaan tuen myön-
tämisajankohtana voimassa olleita säännök-
siä.

Rakennerahasto-ohjelmista, joiden toi-
meenpano on alkanut ennen tämän asetuksen
voimaantuloa, myönnettävään tukeen sovel-
letaan tämän asetuksen voimaan tullessa voi-
massa olleita säännöksiä.

Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014

Elinkeinoministeri Jan Vapaavuori

Hallitusneuvos Tuula Manelius
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