
 
 
 

 

OHJEISTUS OUTOKAIRA TUOTTAMHAN RY:N TEEMAHANKKEEN 
TOIMENPITEIDEN TOTEUTTAJILLE 

 

 

Yleistä 

• Tukikelpoisia kustannuksia ovat hyväksytyn suunnitelman mukaiset kustannukset 

• Tuetun investoinnin kohdetta ei saa pysyvästi tai merkittävässä määrin käyttää muuhun kuin tuen 
kohteena olevaan kehittämistyöhön ennen kuin viisi vuota on kulunut tuen loppumaksun 
saamisesta. Jos tuetun investoinnin kohteen omistus- ja hallintaoikeus luovutetaan toiselle tätä 
aikaisemmin, on tuen saajan ennen luovutusta hankittava lupa. 

• Rakennusinvestoinnit on pidettävä asianmukaisesti vakuutettuna, kunnes tuki on maksettu  

 

Tukikelvottomia kustannuksia ovat esimerkiksi 

• Kustannukset, jotka eivät ole hyväksytyn suunnitelman mukaisia 

• Käytetyt koneet ja laitteet 

• Kustannukset, jotka eivät jää hakijan lopulliseksi menoksi palautuksen, hyvityksen tai muun 
vastaavan syyn johdosta 

• Toimenpiteen rahoituksesta aiheutuvat esim. lainan korot, laskujen viivästyskorot yms. 

• Tuettavasta toimenpiteestä aiheutuneet kustannukset, jotka ovat syntyneet ennen hakemuksen 
vireille tuloa 

• Ns. sisäpiirihankinnat, jos kilpailutusta ei ole hoidettu tarkoituksenmukaisella tavalla, vähintään 3 
tarjousta, lisäksi hankinnan päätöksenteossa on huomioitava asianmukaisesti jääviyssäännökset 

 

Maksuerät, kirjanpito ja tositteet 

• Toimenpiteiden tuki haetaan ja maksetaan yhdessä erässä 

• Tuen maksua voi hakea, kun hyväksytyt tukipäätöksen mukaiset toimenpiteet on 
kokonaisuudessaan toteutettu 

• Outokaira tuottamhan ry kokoaa toimenpiteiden maksuhakemukset yhteen 

• Maksuhakemukset tulee toimittaa viimeistään alla mainittuihin määräaikoihin mennessä (valitse 
näistä sopiva ajankohta): 

✓ 1. erä 31.3.2017 mennessä 

✓ 2. erä 30.6.2017 mennessä 

✓ 3. erä 30.9.2017 mennessä 

✓ 4. erä 31.12.2017 mennessä 

• Maksuhakemukset liitteineen toimitetaan osoitteella: Outokaira tuottamhan ry, Kenttätie 1, 
95700 Pello 

• Maksuhakemuksen kannattaa toimittaa heti kun kaikki toimenpiteet on toteutettu 

• Toimenpiteen kirjanpito tulee hoitaa siten, että kustannukset voidaan helposti erottaa hakijan 
muusta kirjanpidosta; oma kustannuspaikka tai omat kululajit toimenpiteen kustannuksia varten 
kustannusarvion mukaisesti  

 



 
 
 

 

• Ei mielellään käteiskauppoja, vaan aina laskulle, kun se on mahdollista! Jos kuitenkin esim. pj 
maksaa kuluja käteisellä, niin nämä kulut on maksettava hänelle yhdistyksen tililtä (tai kassasta 
mikäli se on käytössä) 

• Kaikki kustannukset tulee olla tuensaajan maksamia 

 

Muutoshakemukset  

• Toimenpiteille ei voi hakea muutosta!  

• Jos toimenpiteessä kuitenkin on muutostarpeita, niin ota yhteyttä Outokairan toimistolle  

 

Maksuhakemukset  

• Tukea haetaan vain toimenpiteen suunnitelman mukaisille hyväksytyille kustannuksille 

• Jos tukikelvottomien kustannusten määrä maksuerässä on yli 10 %:a, siitä seuraa sanktio 

• Laskujen tulee olla osoitettuja tuen saajalle ja tuen saajan tulee ne maksaa 

• Kustannusten tulee olla tosiasiallisesti maksettuja ja kirjanpitoon kirjattuja 

•  Maksuhakemuslomake ja täyttöohje löytyvät seuraavasta osoitteesta:  
https://www.suomi.fi/kansalaiselle/palvelut/lomake/a554f343-414a-405a-9e16-e32175d0e84b 

Samasta osoitteesta löytyy myös vastikkeettoman työn lomake, tuntikirjanpito- ja 
matkalaskulomake 

Maksuhakemuksen täytettävät kohdat: 1-4 ja 12-13 sekä lisäksi kehittämistoimenpiteissä kohta 6 
ja investointitoimenpiteissä kohta 8. 

 

Maksuhakemuksen liitteet 

Maksuhakemuksen liitteenä tulee olla  

• pääkirjan ote 

• menotositejäljennökset eli kopiot laskuista (huom! tositejäljennöksessä näyttävä tositenumero) 

✓ myös laskun liitteenä olevat lähetyslistat ym. 

• hintatason selvitys: yli 2.500 €:n hankinnoista toimitettava selvitys tavanomaisesta hintatasosta 
tai tarkoituksenmukainen määrä tarjouksia (ellei ole selvitetty jo tuen hakuvaiheessa)  

• maksutositteet (eli pankkiohjelmasta tulostetut kuitit laskujen maksuista tai tiliotteet) 

• Vastikkeettoman työn tuntikirjanpitolomakkeet, huomioithan, että vain hakuvaiheessa 
hyväksytyn ”Arvio vastikkeettoman työn laadusta ja määrästä” – lomakkeen mukainen 
vastikkeeton työ on tukikelpoista 

• vakuutustodistus rakentamisinvestoinneissa 

• loppuraportti, jonka liitteeksi kuvia tuetusta kohteesta (loppuraportin runko seuraavalla sivulla) 

• kopiot mahdollisista lehtijutuista  

• lomake 3306Dind ja lomake 3306Lind Nämä löytyvät osoitteesta: http://www.mavi.fi/fi/oppaat-
ja-lomakkeet/hanketoimija/Documents/3306Dind.DOC  ja http://www.mavi.fi/fi/oppaat-ja-
lomakkeet/hanketoimija/Documents/3306Lind.DOC  

 

 

https://www.suomi.fi/kansalaiselle/palvelut/lomake/a554f343-414a-405a-9e16-e32175d0e84b
http://www.mavi.fi/fi/oppaat-ja-lomakkeet/hanketoimija/Documents/3306Dind.DOC
http://www.mavi.fi/fi/oppaat-ja-lomakkeet/hanketoimija/Documents/3306Dind.DOC
http://www.mavi.fi/fi/oppaat-ja-lomakkeet/hanketoimija/Documents/3306Lind.DOC
http://www.mavi.fi/fi/oppaat-ja-lomakkeet/hanketoimija/Documents/3306Lind.DOC


 
 
 

 

Loppuraportti tehdään tämän alla olevan rungon mukaisesti (käytä tätä soveltuvin osin,  

1-2 sivua riittää) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiedottaminen 

• Tiedotusmateriaaleissa tulee käyttää EU-lippua ja maaseuturahaston tunnuslausetta ”Euroopan 
maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin” 



 
 
 

 

Tiedotusmateriaali tarkoittaa esimerkiksi verkkosivuja, esitteitä, PR-materiaalia ja lehti-
ilmoituksia. Julkaisujen nimilehdellä on oltava näkyvä merkintä unionin rahoitusosuudesta sekä 
maaseuturahaston tunnus. Julkaisuissa on oltava viittaus sisällöstä vastaavaan tahoon sekä 
kyseisen hankkeen rahoittajaan. 

 

• pakolliset logot: 

 

- EU-lippu ja maaseuturahaston tunnuslause (jos tilaa on vähän, niin silloin voi käyttää lippua 
ja maaseuturahoitus-tekstiä) 

 

       jos tilaa vähän      

 

JA 

 

- EU:n Leader-logo (Lisäksi voi käyttää Outokairan logoa) 

  

                             JA   

 

• huomioithan, että logojen tulee olla korkeussuunnassa saman kokoisia 

logot löytyvät seuraavasta osoitteesta: https://maaseutu.kuvat.fi/kuvat/Logot+ja+lomakepohjat/  

Eu-lippu löytyy kohdasta EU-yleiset ja Leader-logo kohdasta Leader 

 

Ottakaa yhteyttä toimistollemme aina, kun tulee jotakin kysyttävää!  
 
Yhteystiedot: 
Toiminnanjohtaja Anne Anttila anne.anttila@outokaira.fi 0400 161034  
Toimistosihteeri Hilkka Konttaniemi hilkka.konttaniemi@outokaira.fi  0400 746069 
 

 

 

Liitteet: 

• päätös tuen siirrosta 

• maksuhakemuslomake ja täyttöohje 

• lomake 3306Dind ja 3306Lind 

• vastikkeetta tehdyn työn tuntikirjanpitolomake ja työaikakirjanpito 

 

https://maaseutu.kuvat.fi/kuvat/Logot+ja+lomakepohjat/
mailto:anne.anttila@outokaira.fi
mailto:hilkka.konttaniemi@outokaira.fi

