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HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN KÄRKIHANKKEIDEN
VALTIONAVUSTUSHAKU VUONNA 2016
1 Hyvinvoinnin ja terveyden kärkihankkeet
Pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelman strategisen tavoitteen ”Hyvinvointi ja terveys”
toimeenpanoa tuetaan viidellä kärkihankkeella vuosina 2016 - 2018. Hyvinvointi ja terveys strategian kärkihankkeita ovat:
1.
2.
3.
4.
5.

Palvelut asiakaslähtöisiksi
Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta
Lapsi‐ ja perhepalvelujen muutosohjelma
Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaiken ikäisten omaishoitoa
Osatyökykyisille tie työelämään.

Sosiaali- ja terveysministeriön vastuulla olevien edellä todettujen kärkihankkeiden lisäksi ministeriö
osallistuu sosiaali- ja terveydenhuollon nuorten palvelujen toimintaprosessien uudistamiseen
opetus- ja kulttuuriministeriön kärkihankkeen ”Nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan” mukaisesti.

2 Valtionavustuksen hakeminen
Avustusta hankkeisiin haetaan sosiaali- ja terveysministeriön lomakkeella "Hakemus
valtionavustuksen saamiseksi”. Lomake on saatavissa sosiaali- ja terveysministeriön nettisivuilta
osoitteesta stm.fi / Hankkeet ja säädösvalmistelu / Kärkihankkeet / Rahoitushaut, josta löytyvät
myös hakemuksen liitelomakkeet.
Hakijan on perehdyttävä myös kärkihankekohtaiseen avustusohjeeseen, josta ilmenevät kyseistä
kärkihanketta koskevat erityiset hakuehdot.
Hakemuksesta on käytävä ilmi:
1) hankkeen hallinnoinnista vastaava taho
2) hankkeen toteuttamiseen sitoutuneet muut tahot;
3) hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi suunnitellut toimenpiteet
4) hankkeen kokonaisrahoitus ja kokonaiskustannukset;
5) arvio osallistujatahojen rahoitusosuuksista;
6) hankkeen toteuttamisen aikataulu.
Hankkeen arviointi sekä sen tulosten juurruttaminen ja levittäminen tulee sovittaa yhteen
mahdollisten kansallisten arviointi- ja levittämissuunnitelmien kanssa.
Hakijan tulee liittää hakemukseen vakuutus, ettei hankkeen toteuttajana ole yleisen
ryhmäpoikkeusasetuksen 2 artiklan 18 kohdassa tarkoitetuissa taloudellisissa vaikeuksissa olevaa
yritystä. Hakijan on liitettävä hakemukseen hanketta toteuttavien yritysten ja taloudellista toimintaa
harjoittavien järjestöjen tilinpäätöstiedot, joista ilmenevät toimijan kokoa kuvaavat tunnusluvut
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(työntekijöiden lukumäärä, vuosiliikevaihto ja taseen loppusumma) kahdelta viimeksi päättyneeltä
tilikaudelta.
Hakemuksessa tulee tehdä selvitys hankkeen osallistujille mahdollisesti myönnetystä de minimis tuesta (ks. de minimis -tuesta tarkemmin kohta 8).
Hakulomakkeeseen liitetään hankesuunnitelma, johon sisältyy ainakin seuraavat kohdat:
-

tiedot hankkeen organisoinnista
hankkeen työvaiheet ja niiden aikataulutus (hankkeiden tulisi päättyä viimeistään vuoden 2018
lopussa)
hankkeen liittyminen muihin aikaisempiin tai käynnissä oleviin hankkeisiin
selvitys hankkeessa sovellettavien hyvien käytäntöjen aikaisemmista vaikuttavuusarvioinneista
suunnitelma hyvien käytäntöjen tai hankkeessa kehitettyjen toimintamallien juurruttamisesta,
levittämisestä ja mahdollisesta jatkokehittämisestä
suunnitelma hankkeen arvioinnista
viestintä- ja vaikuttamissuunnitelma
arvio hankkeen yritysvaikutuksista, sekä
riskienhallintasuunnitelma.

Kukin kärkihanke voi lisäksi antaa ohjeita hankesuunnitelman sisällöstä.
Hakemukseen on liitettävä selvitys yleiskustannusten muodostumisen perusteista sekä miten ne
kohdistuvat hankkeeseen. Hakemukseen on liitettävä tiedot hakijan mahdollisesta
arvonlisäverovelvollisuudesta.
Hakemukset tulee toimittaa allekirjoitettuina ja liitteineen kunkin kärkihankkeen hakuilmoituksessa
mainittuun määräaikaan mennessä sähköisesti pdf-tiedostona sosiaali- ja terveysministeriön
kirjaamoon osoitteella kirjaamo@stm.fi. Jos sähköinen lähettäminen ei ole mahdollista,
hakemukset toimitetaan osoitteella: Sosiaali- ja terveysministeriö /Kirjaamo, PL 33, 00023
Valtioneuvosto (Käyntiosoite: Meritullinkatu 8, Helsinki).
Ministeriön valitsemat asiantuntijat arvioivat hankehakemukset niin, että heidän valmistelemansa
esitys valtionavustuspäätöksiksi on käytettävissä hanketta ohjaavassa ryhmässä sekä sosiaali- ja
terveysministeriön päätöksenteossa.
Jos kärkihankkeelle on perustettu ohjausryhmä tai jokin muu sitä vastaava toimintaa ohjaava
ryhmä, jonka tehtävänä on seurata ja ohjata hankkeen tavoitteiden toteutumista, valtionavustuksen
saamisen ehtona on, että hakemus on käsitelty asianomaisen kärkihankkeen toteutusta
ohjaavassa ryhmässä.
Hanketta koskevat perustiedot ovat julkisia päätöksen antamisen jälkeen. Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisee rahoitusta saaneiden hankkeiden tiedot nettisivuillaan.

3 Taustalla oleva lainsäädäntö
Kyse on harkinnanvaraisesta valtionavustuksesta, jonka hakemista, myöntämistä ja käytön
valvontaa sääntelevät valtionavustuslaki (688/2001) ja valtioneuvoston asetus hyvinvoinnin ja
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terveyden kärkihankkeille vuosina 2016 - 2018 myönnettävistä valtionavustuksista (583/2016).
Tukea voidaan myöntää taloudelliseen tai ei-taloudelliseen toimintaan.
Kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveydenhuollon kokeilu- ja kehittämistoiminta liittyy
viranomaistehtävien toteuttamiseen ja on sen vuoksi ei-taloudellista toimintaa.
Mikäli valtionavustusta myönnetään EU:n valtiontukisäännöissä tarkoitettuun taloudelliseen
toimintaan, avustus on EU:n ns. yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen (komission asetus tiettyjen
tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi perussopimuksen 107 ja 108 artiklan
mukaisesti, EU 651/2014) nojalla sisämarkkinoille soveltuvaa tukea, ja sen myöntämisessä ja
maksamisessa noudatetaan, mitä ryhmäpoikkeusasetuksessa säädetään. Avustusten
hyväksyttävyys perustuu tarkemmin ryhmäpoikkeusasetuksen 25 artiklan tutkimus- ja
kehityshankkeisiin myönnettävää tukea ja erityisesti kokeellista kehittämistä koskeviin säännöksiin.

4 Käytettävissä olevat määrärahat
Sosiaali- ja terveysministeriön vastuulla olevien kärkihankkeiden toteuttamiseen on osoitettu
valtion talousarvion momentille 33.03.31 (Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen) yhteensä 130
miljoonaa euroa, joista vuodelle 2016 kohdistuu 23,5 miljoonaa euroa, 56 miljoonaa euroa vuodelle
2017 ja 50,5 miljoonaa euroa vuodelle 2018.
Lisäksi valtion talousarvioon on momentille 33.03.63 (Eräät erityishankkeet) varattu 1 500 000
euron määräraha vuodelle 2016 käytettäväksi sosiaali- ja terveydenhuollon nuorten palvelujen
toimintaprosessien uudistamiseen opetus- ja kulttuuriministeriön kärkihankkeen ”Nuorisotakuuta
yhteisötakuun suuntaan” mukaisesti.
Mainituista määrärahoista yhteensä noin 70 miljoonaa euroa kohdennetaan kunnille,
kuntayhtymille, yleishyödyllisille yhteisöille ja yrityksille suunnattavaan valtionavustukseen.

5 Rahoituksen yleistavoitteet
Sosiaali- ja terveysministeriön kärkihankkeiden painopisteitä ovat ennaltaehkäisy, hoitoketjujen
sujuvoittaminen, henkilöstön hyvinvointi ja tietojärjestelmien toimivuus. Hallituksen tavoitteena on,
että
● terveyden edistäminen ja varhainen tuki ovat vahvistuneet poikkihallinnollisesti
päätöksenteossa, palveluissa ja työelämässä lainsäädäntömuutoksilla sekä paremmalla
toimeenpanolla
● terveys- ja hyvinvointierot ovat kaventuneet;
● eri-ikäisten ihmisten vastuuta omasta terveydentilasta sekä elämäntavoista on tuettu
● julkinen palvelulupaus on määritelty yhteiskunnan taloudellisen kantokyvyn puitteissa.
● ihmisten erilaisissa elämäntilanteissa toimivia valintoja on mahdollistettu enemmän
● lasten ja perheiden hyvinvointi ja omat voimavarat ovat vahvistuneet
● ikääntyneiden ihmisten kotiin saatavia palveluja on painotettu
● omaishoitoa on vahvistettu
● sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on parantanut peruspalveluja ja tietojärjestelmiä
● sosiaaliturvaa on uudistettu osallistavaksi ja työhön kannustavaksi, ja
● järjestötyö ja vapaaehtoistoiminta ovat helpottuneet ja yhteisöllisyys lisääntynyt normeja
purkamalla.
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Kunkin kärkihankkeen tarkemmat tavoitteet on kuvattu niiden toimeenpano- tai
hankesuunnitelmissa sekä hankekohtaisissa avustusohjeissa.

6 Valtionavustuksen saaja
Valtionavustuksen hakijana voi olla kunta, kuntayhtymä, yleishyödyllinen yhteisö tai yritys. Kun
tässä ohjeessa puhutaan taloudelliseen toimintaan myönnettävästä valtionavustuksesta, yrityksellä
tarkoitetaan oikeudellisesta muodosta riippumatta kaikkia sellaisia yksiköitä, jotka harjoittavat
taloudellista toimintaa niiden yhteisömuodosta riippumatta. Kyseeseen voi tulla varsinaisten
yritysten lisäksi esimerkiksi järjestö. Myös yleishyödyllinen yhteisö voi harjoittaa taloudellista
toimintaa. Jos yhteisöllä on sekä taloudellista että ei-taloudellista toimintaa, ratkaisevaa on se,
millaista toiminta hankkeessa on. On huomattava, että yrityksiä ovat myös julkisomisteiset,
esimerkiksi kunnan omistamat yhtiöt.
Pääsääntöisesti tuetaan hankkeita, joissa on mukana useampia toimijoita, jotka yhdessä vastaavat
hankkeen toteutuksesta. Tukea myönnettäessä on otettava huomioon hyvän yritystuen periaatteet
ja yritystuen yleisistä ehdoista annettu laki (786/1997). Suurille yrityksille tukea voidaan myöntää
vain erityisistä syistä.
Silloin, kun hanketta toteuttaa useampi taho, valtionavustus myönnetään ja maksetaan sille taholle,
joka sitoutuu vastaamaan valtionavustuksen käytöstä ja avustushallinnoinnista koko hankkeessa ja
josta käytetään nimitystä hankehallinnoija. Silloin, kun valtionavustus myönnetään muiden puolesta
toimivalle hankehallinnoijalle, tämän on tehtävä valtionavustuslain 7 §:n 2 momentissa tarkoitettu
sopimus hanketta toteuttavien tahojen kanssa. Tällaisessa sopimuksessa sovitaan muun muassa
kunkin tahon osuudesta hankkeen toteuttamisessa ja hankkeen määrärahojen budjetoinnista eri
hankeosioille. Sopimukseen voidaan ottaa myös muun muassa ehtoja eri tahojen vastuusta
valtionavustuksen käytössä tapahtuvien virheitten varalle. Sopimus on toimitettava sosiaali- ja
terveysministeriölle mahdollisimman pian sen jälkeen, kun hanke on saanut myönteisen
valtionavustuspäätöksen.
Yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen mukaan tukea ei voida myöntää yritykselle, joka on
ryhmäpoikkeusasetuksen 2 artiklan 18 kohdan mukaisesti taloudellisissa vaikeuksissa.
Valtionavustushakemukseen tulee liittää hankkeeseen osallistuvan yrityksen vakuutus siitä, ettei
se ole taloudellisissa vaikeuksissa. Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriöllä on oikeus tarkastaa asia
yrityksen tilinpäätösasiakirjojen perusteella.
Rahoitusta ei myöskään makseta yritykselle, jolle on annettu sellaiseen komission aikaisempaan
päätökseen perustuva maksamaton perintämääräys, jossa tuki on julistettu sääntöjenvastaiseksi ja
sisämarkkinoille soveltumattomaksi.

7 Valtionavustuksen myöntämisen yleiset edellytykset
Valtionavustuksella rahoitettavan kehittämishankkeen tulee edistää kyseessä olevan
kärkihankkeen tavoitteiden saavuttamista ja olla kärkihankkeen toimeenpano- tai
hankesuunnitelman sekä hankekohtaisten avustusohjeiden mukainen.
Valtionavustusta voidaan myöntää vain sellaiseen toimintaan, joka tapahtuu avustushakemuksen
jättämisen jälkeen. Avustuspäätöksen tekeminen ei ole siis tältä osin sitova ajankohta, vaan
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hankkeen valtionavustukseen oikeuttaviksi kustannuksiksi voidaan lukea avustushakemuksen
jättämisen jälkeen, mutta ennen ministeriön avustuspäätöksen tekemistä kertyneitä kustannuksia.
Valtionavustusta saavissa hankkeissa tulee ottaa huomioon ne hankkeen kokoa ja laajuutta
koskevat vaatimukset, jotka määritellään kärkihankkeen toimeenpano- tai hankesuunnitelmassa
sekä hankekohtaisissa avustusohjeissa. Käytännössä valtionavustusta myönnettäisiin hankkeille,
jotka ovat valtakunnallisesti merkittäviä. Laajoissa hankkeissa hankkeen hallinnointiin tulee
kiinnittää erityistä huomiota ja suunnitella hallinnointi etukäteen huolella.
Terveys ja sosiaalinen hyvinvointi ovat asioita, jotka tulee ottaa huomioon kaikessa julkisessa
toiminnassa, ei ainoastaan sosiaali- ja terveyspalveluissa. Sen vuoksi valtionavustuksella
tuettavissa hankkeissa tulee ottaa huomioon myös tarvittava monitoimijaisuus siten kuin
kärkihankkeessa edellytetään. Tämä voi toteutua hankkeessa niin, että sitä toteuttamassa on jo
lähtökohtaisesti eri alojen toimijoita. Mikäli näin ei ole, hankkeessa on huolehdittava siitä, että muut
toimijat otetaan riittävällä tavalla huomioon.

8 Hankkeiden tuki-intensiteetti
Avustuksen saajilta edellytetään pääsääntöisesti omarahoitusosuutta. Ei-taloudelliseen toimintaan
myönnettävä valtionavustus on pääsääntöisesti enintään 80 prosenttia valtionavustukseen
oikeuttavista kustannuksista. Poikkeuksia tästä voidaan tehdä, jos se on hankkeen toteuttamisen
kannalta välttämätöntä ja perusteltua. Kuntien kokeilu- ja kehittämistoimintaan myönnettävän
valtionavustuksen tuki-intensiteetti on kuitenkin enintään 80 prosenttia.
Taloudelliseen toimintaan myönnettävien avustusten osalta tuen enimmäismäärä määräytyy
yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen mukaisesti. Asetuksen 25 artiklassa säädetään tutkimus- ja
kehittämishankkeisiin myönnettävä tuesta. Asetuksen 25 artiklan 5 kohdan mukaisesti
myönnettävän avustuksen enimmäismäärä riippuu muun muassa hanketoiminnan luonteesta ja
avustuksen saajan yrityskoosta.
Ilman korotuksia valtionavustusta voidaan myöntää yrityksen kokeilu- tai kehittämishankkeeseen
enintään 25 prosenttia. Jos tuensaaja on pieni yritys, tuki-intensiteetin enimmäismäärää voidaan
korottaa enintään 20 prosenttiyksikköä. Keskisuurten yritysten osalta tuki-intensiteetin
enimmäismäärää voidaan korottaa enintään 10 prosenttiyksikköä. Tuki-intensiteettiä voidaan
korottaa lisäksi 15 prosenttiyksikköä, jos ainakin toinen seuraavista edellytyksistä täyttyy:
1) hankkeeseen liittyy todellista yhteistyötä sellaisten yritysten välillä, joista vähintään yksi on
pk-yritys, eikä mikään yksittäinen yritys vastaa enemmästä kuin 70 prosentista tukikelpoisia
kustannuksia;
2) hankkeen tuloksia levitetään laajasti konferensseissa, julkaisuissa, avoimissa
tietoarkistoissa tai vapaan tai avoimen lähdekoodin ohjelmiston kautta. Käytännössä
hankkeiden tuloksia edellytetään levitettävän tehokkaasti ja ne tulee julkaista Innokylässä.
Keskisuureksi yritykseksi määritellään yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen liitteessä I yritys, jonka
palveluksessa on vähemmän kuin 250 työntekijää ja vuosittainen liikevaihto enintään 50 miljoonaa
euroa tai taseen loppusumma enintään 43 miljoonaa euroa. Yritys on pieni, jos sen palveluksessa
on vähemmän kuin 50 työntekijää ja jonka vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 10
miljoonaa euroa.
Korotukset huomioiden tuki-intensiteetti voi olla pienille yrityksille enintään 60 prosenttia,
keskisuurille yrityksille enintään 50 prosenttia ja suurille yrityksille enintään 40 prosenttia.
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Omarahoitusosuudeksi voidaan hyväksyä myös avustuksensaajan hankkeelle antama työpanos.
Raha-automaattiyhdistyksen myöntämää yleisavustusta ei voida kuitenkaan käyttää
omarahoituksena, kun avustuksen saajalle on myönnetty kärkihankkeiden valtionavustusta
taloudelliseen toimintaan.
Valtionavustus ei saa yhdessä muiden julkisten tukien kanssa ylittää Euroopan yhteisön tai
Suomen lainsäädännössä säädettyä valtionavustuksen tai muun julkisen tuen enimmäismäärää.
Valtionavustusta ei voida näin ollen myöntää sellaisiin kustannuksiin, joihin avustuksen saaja on jo
saanut tukea muualta.
Jos tuki-intensiteetti ylittää 50 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista, rahoituksensaajan on
hankinnoissaan noudatettava lakia julkisista hankinnoista (348/2007).
Yritykselle voidaan myöntää avustusta taloudelliseen toimintaan myös Euroopan unionin
toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen
annetun komission asetuksen (EU) N:o 1407/2013 nojalla. Tällöin tuki-intensiteetti voi olla edellä
todettua suurempi.
De minimis-tukea voidaan myöntää tuen saajalle enintään 200 000 euroa kuluvan ja kahden
edellisen verovuoden aikana. Summaan lasketaan kaikkien Suomen kansallisten, alueellisten tai
paikallisten viranomaisten myöntämä de minimis -tuki. Yhden verovuoden muodostavat ne
tilikaudet, jotka päättyvät kalenterivuoden aikana. Kolmen vuoden jakson alkaminen lasketaan siitä
verovuodesta, jolloin jokin viranomainen on ensimmäisen kerran myöntänyt tuen saajalle de
minimis-tukea. Jos hankkeessa on mukana useampi yritys, de minimis-tuen määrä lasketaan
kunkin yrityksen osalta erikseen.
Vähämerkityksisen tuen myöntämisessä, maksamisessa ja käytössä noudatetaan soveltuvin osin
hyvinvoinnin ja terveyden kärkihankkeille vuosina 2016 - 2018 myönnettävistä valtionavustuksista
annettua asetusta.

9 Hyväksyttävät kustannukset
Valtionavustusta maksetaan hankkeen toteuttamiseen liittyvien hyväksyttävien kustannusten
perusteella. Valtionavustukseen oikeuttavia kustannuksia ovat
1) hankkeen välttämättömät hallinnointikustannukset;
2) hankkeen henkilöstökustannukset;
3) matkakustannukset;
4) toimitilojen vuokrat;
5) välineiden ja laitteiden kustannukset 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;
6) ulkopuolisista lähteistä markkinaehdoin ostetun tai käyttöluvalla hankitun sopimukseen
perustuvan tutkimuksen, tietämyksen sekä konsultoinnin ja vastaavien palveluiden kustannukset,
kun niitä on käytetty yksinomaan hanketta varten;
7) muut yleiskustannukset ja toimintakustannukset, mukaan lukien suoraan hankkeesta aiheutuvat
materiaalien, tarvikkeiden ja vastaavien tuotteiden kustannukset. Kustannuksiksi voidaan hyväksyä
esimerkiksi hankkeen viestinnästä ja tiedotuksesta syntyviä tarpeellisia kustannuksia.
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Valtionavustukseen oikeuttavina kustannuksina ei voida hyväksyä työnohjauskustannuksia, eikä
koulutuskustannuksia, jotka aiheutuvat sosiaalihuoltolain (710/1982) 53 §:ssä ja
terveydenhuoltolain (1326/2010) 5 §:ssä tarkoitetusta kunnan lakisääteisestä
täydennyskoulutusvelvoitteesta.
Hankkeen henkilöstökustannuksiksi voidaan sisällyttää vain hankkeen toteuttamiseksi
tarpeelliseen koulutukseen osallistuvien, hankkeessa työskentelevien henkilöiden palkkamenot
koulutukseen osallistumisen ajalta. Muiden koulutukseen osallistujien palkkamenoja koulutuksen
ajalta ei hyväksytä hankkeen valtionavustukseen oikeuttaviksi menoiksi.
Ulkomaanmatkan kulujen hyväksymisen edellytyksenä on, että matkaan on haettu ennakkoon lupa
sosiaali- ja terveysministeriön yhteyshenkilöltä. Ulkomaille tehtävän tutustumis-, seminaari- tai
muun sellaisen matkan kustannukset voidaan hyväksyä perustellusta syystä ja osallistujamäärän
on oltava tarkoituksenmukaisesti rajattu. Myös ulkomailta hankittavan koulutuksen kustannuksiin
on haettava etukäteen hyväksyntä sosiaali- ja terveysministeriöltä.
Valtionavustukseen oikeuttaviksi kustannuksiksi hyväksytään ilman eri selvitystä hankkeen
työntekijöiden henkilökohtaiseen käyttöön tulevat työvälineet, kuten tietokone ja matkapuhelin sekä
niiden käytöstä aiheutuvat kustannukset. Muita laite- tai kalustehankintoja ei hyväksytä, ellei
hankinnoista ole ennen niiden tekemistä sovittu sosiaali- ja terveysministeriön yhteyshenkilön
kanssa.
Tietoteknologian käyttöön ja kehittämiseen liittyvien menojen hyväksyminen valtionavustukseen
oikeuttaviksi kustannuksiksi edellyttää, että ne toimenpiteet, joista kustannukset aiheutuvat, on
etukäteen nimenomaisesti hyväksytty sosiaali- ja terveysministeriössä. Tämä menettely on tarpeen
muun muassa sen varmistamiseksi, että kehittämistyötä tehdään kansallisten linjausten
mukaisesti.
Arvonlisäverot voidaan sisällyttää hankkeen avustuksella korvattaviin kustannuksiin vain, mikäli ne
jäävät rahoituksen saajan lopulliseksi kustannukseksi eikä rahoituksen saajalla ole oikeutta kirjata
arvonlisäveroa valtion erilliselle arvonlisäveromomentille tai arvonlisäveroa ei korvata rahoituksen
saajalle muulla tavoin.
Hyväksyttäviä kustannuksia eivät ole rahoituksen saajan tavanomaisen toiminnan kustannukset tai
perusinvestoinnit.
Valtionavustukseen oikeuttavia kustannuksia eivät ole valtionavustuksen saajan voitto, tappio tai
muu varaus, lahjat ja edustuskulut, lukuun ottamatta kokouskäytäntöihin liittyvää normaalia
vieraanvaraisuutta, eivätkä laskennalliset rahoituskulut.
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