
Tukiohjelmailmoitus     YM 24.9.2020 

MUOVITIEKARTAN KOKEILU- JA PILOTOINTIHANKKEET 

 

1. Tukiohjelman sisältämät tuet 

Tukiohjelmassa voidaan myöntää neljää erilaista valtionavustuslain (688/2001 5§) mukaista 

erityisavustusta: 

- tukea ei-taloudelliseen toimintaan  

- Suomen tilapäisen COVID 19 –puiteohjelman tukea (Komission päätökset SA.56995 ja SA.57958) 

- de minimis –asetuksen mukaista tukea (EU-asetus 1407/2013) 

- yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen mukaista tukea (EU-ryhmäpoikkeusasetus 651/2014 art. 25) 

 

 

2. Tavoitteet 

Muoveja käytetään paljon ja niillä on keskeinen merkitys taloudessamme. Muoveista aiheutuu kuitenkin 
myös ongelmia, joihin ei ole yhtä helppoa ratkaisua. Esimerkiksi merten roskaantuminen on ollut näkyvästi 
esillä niin tiedotusvälineissä kuin EU:ssa ja kansainvälisillä foorumeilla. Muoviin liittyvät haasteet sekä 
niiden herättämä kiinnostus ja vilkas keskustelu kirittävät toimimaan.  
 
Muovitiekartta Suomelle laadittiin vuonna 2018. Siihen on koottu joukko toimia, joilla voidaan vähentää 
muoveista aiheutuvia haittoja, välttää turhaa kulutusta, tehostaa muovien kierrätystä ja löytää korvaavia 
ratkaisuja. Tavoitteena on löytää konkreettisia käytännön toimia, jotta toimeen päästään mahdollisimman 
nopeasti. Sanna Marinin hallituksen ohjelmaan (2019) on kirjattu ”Tehostetaan muovinkierrätystä ja 
toimeenpannaan muovitiekartan ehdotukset.”  
 
Muovitiekartan kokeilu- ja pilotointihankkeet -tukiohjelma on osa kansallisen muovitiekartan 
toimeenpanoa https://muovitiekartta.fi/. Ohjelmalla tuetaan uusien ratkaisujen käyttöönottoa sekä 
yrityksissä että julkisten toimijoiden (kuntien) toiminnassa. Tukea voi saada sekä taloudelliseen että ei-
taloudelliseen toimintaan.  

Tukiohjelmalla avustetaan kokeilu- ja pilotointihankkeita, jotka vauhdittavat muovien talteenoton 
merkittävää lisäämistä ja kierrätystä sekä muovin kulutuksen vähentämistä erityisesti kertakäyttöisten 
muovituotteiden osalta. Ohjelma tukee uudistuvan jätelain ja EU:n kertakäyttömuovidirektiivin 
vaatimusten toteuttamista.  

Tukiohjelma vauhdittaa kiertotalouden kehittämistä ja on osaltaan koronaan liittyvää kestävää elvytystä 
Suomessa. 

 
3. Sovellettava lainsäädäntö 

 
Valtionapuviranomainen on ympäristöministeriö. Erityisavustuksen myöntämisessä ja käytössä 
noudatetaan valtionavustuslakia ja sen mukaisia (688/2001) perusteita, edellytyksiä, menettelyjä ja 
valvontaa koskevia säännöksiä. 
 
Ei-taloudelliseen toimintaan sovelletaan valtionavustuslakia. 
 



Taloudelliseen toimintaan (valtiontuen määrittely https://tem.fi/valtiontuen-kasite) kanavoitavat tuet ovat 
lähtökohtaisesti EU:n valtiontukisääntöjen tarkoittamia valtiontukia ja sellaisia voidaan myöntää vain 
valtiontukisäännöissä rajatuin ehdoin. Muovitiekartan kokeiluissa ja piloteissa on kyse tutkimus- ja 
kehitystyöhön ja innovaatiotoimintaan kohdistuvasta tuesta. Taloudelliseen toimintaan voidaan soveltaa 
valtionavustuslain lisäksi tapauskohtaisesti seuraavia vaihtoehtoja:  
 

1) Suomen tilapäinen COVID 19 –puiteohjelmatuki (Komission päätökset SA.56995 ja SA.57958) 
 
Suomen tilapäinen COVID-19 -puitetukiohjelma (komission päätös SA.56995) perustuu SEUT 107(3)(b) 
artiklaan sekä tilapäisten valtiontukipuitteiden 3.1 lukuun (komission tiedonanto 2020/C 91 I/01 
muutoksineen). Kaikki kansalliset, alueelliset ja paikalliset tukiviranomaiset voivat puitetukiohjelman nojalla 
myöntää rajoitettuja tukimääriä yrityksille. Tukea voidaan myöntää kaikilla toimialoilla toimiville yrityksille, 
lukuun ottamatta maatalouden alkutuotantoa sekä kalastus- ja vesiviljelyaloja, joilla sovelletaan erityisiä 
valtiontukisääntöjä. 
 
Puitetukiohjelmalla ei muuteta de minimis -asetuksen (komission asetus 1407/2013) mukaista 200 000 euron 

enimmäisrajaa, vaan kyseessä on tilapäinen – 31.12.2020 asti voimassa oleva – valtiontukisääntöjen 

kevennys koronaepidemiasta johtuen. Puitetukiohjelman mukaisesti myönnettävä tuki ja de minimis -

asetuksen mukainen tuki voidaan kuitenkin yhdistää toisiinsa, eli käytännössä molempia tukia voidaan 

myöntää samalle yritykselle. Puitetukiohjelman nojalla myönnettävä tuki saa kasautua de minimis-asetuksen 

(komission asetus 1407/2013) sekä RPA:n nojalla myönnettävän tuen kanssa edellyttäen, että kyseisten 

säädösten kasautumissääntöjä noudatetaan.  

 
Puitetukiohjelman nojalla myönnettävän tuen enimmäismäärä on 800 000 euroa yritystä kohti.  
 

2) ns. yleiseen de minimis -asetukseen noudattaen komission asetusta (EU) N:o 1407/2013 Euroopan 

unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen. 

Tätä ns. vähämerkityksellistä tukea voidaan myöntää yritykselle yhteensä enintään 200 000 euroa 

kolmen peräkkäisen verovuoden kuluessa. Enimmäismäärässä tulee huomioida kyseisen jäsenvaltion 

kaikkien eri viranomaisten kyseisenä ajanjaksona de minimis -tukena myöntämä rahoitus. Poikkeuksena 

de minimis –tukien enimmäismäärän laskennan osalta huomioidaan koronatukien osuus 

(https://tem.fi/koronavirus)  

3) Ryhmäpoikkeuksen osalta tuen hyväksyttävyys perustuu valtiontukien ns. yleisen 

ryhmäpoikkeusasetukseen (Euroopan komission asetus 651/2014). 

Artiklan 1 mukaan tässä tukiohjelmassa ei voida myöntää tukea vaikeuksissa olevalle 
yritykselle(ryhmäpoikkeusasetuksen artikla 1, kohta 4 c sekä artikla 2, määritelmä 18), mutta 
poikkeuksena tähän on koronaviruksen aiheuttamat vaikeudet  https://tem.fi/koronavirus). Lisäksi 

avustusta ei voida maksaa yritykselle, jolle on annettu sellaiseen komission päätökseen perustuva 
maksamaton perintämääräys, jossa tuki on julistettu sääntöjenvastaiseksi ja sisämarkkinoille 
soveltumattomaksi (ryhmäpoikkeusasetuksen 1 artiklan 4 a) -kohta). 
 
Artiklan 25 mukaan tutkimus- ja kehityshankkeisiin myönnettävään tukeen.  Tukiohjelman kokeilu- ja 
pilotointihankkeilla tuetaan muovijätteiden talteenoton lisäämistä, muovin kierrätyksen kehittämistä ja 
erityisesti kertakäyttömuovin käytön vähentämistä.  
 
RPA-määritelmän 85. ’teollisella tutkimuksella’ tarkoitetaan suunniteltua tutkimusta tai uuden tiedon ja 
taitojen hankkimiseen pyrkiviä kriittisiä tutkimuksia, joiden tavoitteena on, että näitä tietoja voidaan 
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käyttää uusien tuotteiden, prosessien tai palveluiden kehittämiseen tai että olemassa olevat tuotteet, 
prosessit tai palvelut paranevat huomattavasti. Se kattaa monimutkaisten järjestelmien komponenttien 
luomisen ja voi sisältää prototyyppien rakentamisen laboratorioympäristössä tai ympäristössä, johon 
liittyy simuloituja rajapintoja olemassa olevien järjestelmien kanssa, sekä pilottituotantolinjojen 
rakentamisen, kun niitä tarvitaan teollisen tutkimuksen harjoittamiseen ja erityisesti geneerisen 
teknologian validointiin; 
 
RPAmääritelmän 86. ’kokeellisella kehittämisellä’ tarkoitetaan olemassa olevan tieteellisen, teknisen, 
liiketoiminta- ja muun relevantin tiedon ja taitojen hankkimista, yhdistämistä, muokkaamista ja 
käyttöä, jonka tavoitteena on kehittää uusia tai parannettuja tuotteita, prosesseja tai palveluja. Tämä 
voi kattaa myös esimerkiksi toiminnan, jonka tarkoituksena on uusien tuotteiden, prosessien tai 
palveluiden peruskäsitteiden määrittely, suunnittelu ja dokumentointi. Kokeellinen kehittäminen voi 
käsittää uusien tai parannettujen tuotteiden, prosessien tai palvelujen prototyypit, esittely- ja 
pilottihankkeet, testauksen ja validoinnin ympäristössä, joka edustaa käytännön toimintaolosuhteita, 
kun ensisijaisena tavoitteena on tehdä uusia teknisiä parannuksia tuotteisiin, prosesseihin tai 
palveluihin, jotka eivät ole vielä suurelta osin vakiintuneet. Tämä voi kattaa kaupallisesti 
hyödynnettävissä olevien prototyyppien ja pilottihankkeiden kehittämisen, kun prototyyppi on 
pakostakin lopullinen kaupallinen tuote ja kun sen tuottaminen pelkästään esittelyä ja validointia 
varten olisi liian kallista. Kokeellinen kehittäminen ei kata olemassa oleviin tuotteisiin, tuotantolinjoihin, 
valmistusmenetelmiin, palveluihin tai muihin meneillään oleviin toimintoihin rutiininomaisesti tai 
säännöllisin väliajoin tehtäviä muutoksia, vaikka kyseiset muutokset merkitsisivät parannuksia;  
 
Tutkimus- ja kehityshankkeisiin myönnettävän tuen tukikelpoiset kustannukset ja enimmäistuki-
intensiteetit määritellään ryhmäpoikkeusasetuksen artiklassa 25. 
 
Ks. taloudellisen toiminnan ja EU valtiontuen kriteereistä http://tem.fi/eu-n-valtiontukisaantely 

 
 

4. Tukiohjelman kesto ja enimmäismäärä 
 
Tukiohjelma on voimassa 3.9.2020-31.12.2022 niin, että tukikelpoisten kustannusten täytyy syntyä 
aikavälillä 3.9.2020-30.9.2022, mutta maksatuksia voidaan hoitaa vielä vuoden 2022 marraskuun 
loppuun asti. Hanke päättyy vasta, kun tilintarkastajan lausunto hankkeesta on hyväksytty 
ympäristöministeriössä.  
 
Ympäristöministeriö myöntää avustuksia tukiohjelman perusteella kaikkiaan enintään 1 miljoona 
euroa.  
 

5. Tuensaajia koskevat edellytykset 

Tukea voidaan myöntää yrityksille, yhdistyksille, kunnille tai muille juridisille henkilöille, joilla on 
y-tunnus, jonka velvoitteet kuten verot ja maksut on hoidettu asianmukaisesti, ja jotka toteuttavat 
Muovitiekartan kokeilu- ja pilotointihankkeet -tukiohjelman mukaisia tavoitteita. Toimija voi olla 
suomalainen tai muualta tuleva. (kts. myös kpl 3 RPA art. 1)  
 

 

6. Hankkeille asetettavat perusedellytykset 
 

1. Muovitiekartan kokeilu- ja pilotointihankkeet -tukiohjelmaan valittavien hankkeiden  
toteuttaa jotakin seuraavista viidestä teemasta: 
 



Teema 1. Eri muovijätejakeiden keräyksen toteuttamisvaihtoehdot sekä käyttäjäystävälliset, älykkäät ja 

tehokkaat keräysjärjestelmät, esim.:  

- erilliskeräys, syntypaikkalajittelu, varastointi, logistiikka 

- eri muovilaatujen keräys yhdessä (myös muu kuin pakkausmuovi) 

- käyttäjäystävällisyys: saavutettavuus, ohjeistus, houkuttelevuus 

- älykäs keräys- ja kierrätysjärjestelmä 

- keräyksen tehokkuus ja kustannukset 

- eri kierrätysvaihtoehtoinen (mekaaninen, kemiallinen) soveltuvat keräysvaihtoehdot 

Teema 2. Muovin kierrätystä koskevan tiedon lisääminen kuluttajille ja yrityksille, esim.: 

- millaista tietoa tarvitaan 

- viestintäkanavat, viestinnän luonne 

- viestintäkumppanuudet 

- viestinnän vaikuttavuuden lisääminen - kuinka suuri mediakiinnostus muutetaan teoiksi 

Teema 3. Green deal -toimintamallin kehittäminen ja pilotointi muovien kiertotaloudessa, esim.:   

- kertakäyttöpakkaamisen vähentämisen ratkaisut (mm. take-away pakkaukset) 

- rakennusmuovien kierrätyksen lisääminen ja kierrätysraaka-aineista valmistettujen 

kierrätysmuovien käytön lisääminen rakentamisessa  

- maatalouden ja puutarhatalouden muovien kierrätys 

Teema 4. Mahdollisuudet ja keinot lisätä kierrätysmuovien käyttöä eri tuoteryhmissä, esim.: 

- erilaiset pakkaukset, rakennusmateriaalit ja rakennusmuovituotteet 

- mm. materiaalin saatavuus, ominaisuudet, käyttökohteet, tuotetiedot, vaikutukset  

Teema 5. Kierrätettävyyden parantaminen muovituotteiden ja komposiittien suunnittelussa, esim.: 

- tuotesuunnittelun ratkaisut 

- kriteerit kierrätettävyydelle 

- tuotetiedot 

 
2. Hankkeen toteutumisaika on ennen syyskuun 2022 loppua. 
3. Hanke on hyvien tapojen ja lakien mukainen. 
 
 
7. Hakemusten käsittely ja hankkeiden arviointikriteerit 

 
Hakemukset arvioi ympäristöministeriön nimeämä asiantuntijaryhmä. Tukiohjelmassa pyritään 

mahdollisuuksien mukaan siihen, että eri teemojen (1-5) hankkeita valitaan toteutettavaksi. Lisäksi pyritään 

mahdollisimman suureen tukiohjelman kokonaisvaikuttavuuteen. Hankkeiden odotetaan tuovan lisäarvoa 

muovitiekartan toimeenpanoon. 

Tukiohjelman hankkeista päätettäessä annetaan kohdassa 5 kuvattujen perusedellytysten lisäksi 
erityistä painoarvoa seuraavien asioiden toteutumiselle hankkeessa: 
1. Potentiaali toteuttaa vaikuttavasti asetettuja tukiohjelman ja sen teemojen (5 kpl) tavoitteita ja 

uutuusarvo 

2. Toteutettavuus hankkeen suunnitelman perusteella ja kustannustehokkuus. 

3. Jatkuvuus hankkeen toteuttamisen jälkeen. 



8. Hankkeen hyväksyttävät kustannukset 
 
Avustuksella on oltava kannustava vaikutus. Tuella katsotaan olevan kannustava vaikutus, jos tuensaaja on 
jättänyt kirjallisen tukihakemuksen ennen hanketta tai toimintaa koskevien töiden aloittamista. Koska 
tavoitteena ovat uudet ratkaisut, toimintamallit ja käytännöt, tukea myönnetään vain etukäteen ja uudelle 
hankkeelle. Tukea ei myönnetä 
- jo alkaneelle hankkeelle, 
- jo tehdystä työstä, 
- toimintoihin, jotka tuensaaja toteuttaisi joka tapauksessa tai rutiininomaisesti, 
- säännöllisin väliajoin tehtäviin muutoksiin, vaikka kyseiset muutokset merkitsisivät parannuksia. 
Tuki on aina euromääräinen ja perustuu hakemuksessa esitettyyn kustannusarvioon, eikä ole 
esimerkiksi suhteellinen osuus toteutuneista kustannuksista. 
 
Loppulaskutuksen maksatushakemukseen on liitettävä tilintarkastajan lausunto projektin toteutuneista 
kustannuksista.  
 
 
8.1 Tukikelpoiset kustannukset  
 
Kaikki hankkeet: 
 
Tukikelpoiset kustannukset jaotellaan seuraavasti: 
-henkilöstökustannukset 
-välineiden ja laitteiden kustannukset 
-ulkopuoliset palvelut 
-yleiskustannukset 
-arvonlisäverokustannukset 
 
Ei-taloudellinen toiminta ja Covid 19 –puitetukiohjelman sekä de minimiksen mukainen tuki: 
 
Tukikelpoisten kustannusten ehdot: 
-henkilöstökustannukset: palkkakustannukset edellyttävät erillistä tuntikirjanpitoa ellei henkilöä ole 

palkattu pelkästään hanketta varten  

-välineiden ja laitteiden kustannukset: Jos välineitä tai laitteita ei käytetä koko niiden käyttöikää, 

tukikelpoisia ovat poistokustannukset hankkeen ajalta kirjanpitosääntöjen mukaan. 

-ulkopuoliset palvelut: yksinomaan hanketta varten hankitut palvelut 
 
-yleiskustannukset: hankkeesta aiheutuvat yleiskustannukset (enintään 15 %) ja toimintakustannukset 
mukaan lukien materiaalit ja tarvikkeet 
 
-arvonlisäverokustannukset: vain siltä osin kuin jäävät hakija lopulliseksi kuluksi, muissa kohdissa yllä 
kustannukset esitetään ilman arvonlisäveroa 
 
Lisäksi sovelletaan YM:n erityisavustusta koskevia yleisiä ehtoja ja rajoituksia (liite).  
 
 
Yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen (RPA) mukainen tuki: 
 
Hyväksyttäviä kustannuksia ovat kehittämistoiminnan suorittamisen kannalta välttämättömät ja 
kohtuulliset kustannukset, jotka voidaan kirjanpidon perusteella kohdistaa hankkeelle. Hyväksyttäviä 



kustannuksia ovat: 
- henkilöstökustannukset: tutkijat, teknikot ja muu tutkimustoimintaa avustava henkilöstö 
siltä osin kuin henkilöstö toimii hankkeen parissa. Palkkakustannusten hyväksyminen 
hankkeen kustannuksiksi edellyttää työajan seurantaan perustuvaa tuntikirjanpitoa, ellei 
henkilöä ole palkattu pelkästään hanketta varten; 
- 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; 
- ulkopuolisista lähteistä markkinaehdoin ostetun tai käyttöluvalla hankitun sopimukseen 
perustuvan tutkimuksen, tietämyksen ja patenttien kustannukset sekä konsultoinnin ja 
vastaavien palveluiden kustannukset, kun niitä on käytetty yksinomaan hanketta varten; 
- muut yleiskustannukset ja toimintakustannukset, mukaan lukien suoraan hankkeesta 
aiheutuvat materiaalien, tarvikkeiden ja vastaavien tuotteiden kustannukset. 
Tätä kustannusten jaottelua on käytettävä hankkeen raportoinnissa. 
 
Hyväksyttäviä kustannuksia eivät ole rahoituksen saajan tavanomaisen toiminnan kustannukset, 
perusinvestoinneista ja tavanomaisista kone- tai laitehankinnoista aiheutuvat kustannukset, 
rahoituksen saajan voitto, tappio tai muu varaus, edustuskulut, stipendit, mainos- ja 
markkinointikustannukset, lahjoitukset eivätkä laskennalliset rahoituskulut. 
 
Lisäksi sovelletaan YM:n erityisavustusta koskevia yleisiä ehtoja ja rajoituksia (liite). 
 
 
9. Tuen enimmäismäärä (tuki-intensiteetti) 
 
Ei taloudellisen toiminnan hankkeiden tuki  
Tässä tukiohjelmassa yksittäiselle hankkeelle myönnettävä tuki on enintään 70% tukikelpoisista 
kustannuksista. Hankekohtainen enimmäismäärä on 500 000 euroa. 
 
Taloudellisen toiminnan hankkeiden tuki (ml. Covid19, de minimis, ryhmäpoikkeusasetus): 
Tässä tukiohjelmassa yksittäiselle hankkeelle myönnettävä tuki on enintään 70% tukikelpoisista 
kustannuksista. Hankekohtainen enimmäismäärä on 500 000 euroa. 
 
Lisäehtona yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen (RPA) -perusteinen tuki-intensiteetti määräytyy portaittain 
seuraavasti:  
Tutkimus- ja kehityshankkeisiin myönnettävä tuki 1. Tutkimus- ja kehityshankkeisiin myönnettävä tuki on 
perussopimuksen 107 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla sisämarkkinoille soveltuvaa, ja se 
vapautetaan perussopimuksen 108 artiklan 3 kohdan mukaisesta ilmoitusvaatimuksesta edellyttäen, että se 
täyttää tässä artiklassa ja I luvussa säädetyt edellytykset. 2. Tutkimus- ja kehityshankkeen tuetun osan on 
kuuluttava kokonaan vähintään yhteen seuraavista luokista: a) perustutkimus; b) teollinen tutkimus; c) 
kokeellinen kehittäminen; d) toteutettavuustutkimukset. 3. Tutkimus- ja kehityshankkeiden tukikelpoiset 
kustannukset eritellään seuraavien tutkimus- ja kehitystyön luokkien mukaisesti: a) 
henkilöstökustannukset: tutkijat, teknikot ja muu tutkimustoimintaa avustava henkilöstö siltä osin kuin 
henkilöstö toimii hankkeen parissa; b) 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; 26.6.2014 FI Euroopan unionin virallinen 
lehti L 187/47 c) rakennusten ja maa-alueiden kustannukset siltä osin kuin ja siltä ajalta kun niitä on 
käytetty hankkeessa. Rakennusten osalta tukikelpoisiksi katsotaan ainoastaan poistokustannukset, jotka 
vastaavat hankkeen kestoa laskettuna yleisesti hyväksyttyjen kirjanpitoperiaatteiden mukaan. Maa-
alueiden osalta tukikelpoisiksi katsotaan liiketaloudellisin ehdoin toteutetun luovutuksen kustannukset tai 



toteutuneet pääomakustannukset; d) ulkopuolisista lähteistä markkinaehdoin ostetun tai käyttöluvalla 
hankitun sopimukseen perustuvan tutkimuksen, tietämyksen ja patenttien kustannukset sekä konsultoinnin 
ja vastaavien palveluiden kustannukset, kun niitä on käytetty yksinomaan hanketta varten; e) muut 
yleiskustannukset ja toimintakustannukset, mukaan lukien suoraan hankkeesta aiheutuvat materiaalien, 
tarvikkeiden ja vastaavien tuotteiden kustannukset. 4. Toteutettavuustutkimusten tukikelpoisia 
kustannuksia ovat tutkimuksesta aiheutuvat kustannukset. 5. Tuensaajakohtainen tuki-intensiteetti voi olla 
enintään: a) 100 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista, kun on kyse perustutkimuksesta; b) 50 
prosenttia tukikelpoisista kustannuksista, kun on kyse teollisesta tutkimuksesta; c) 25 prosenttia 
tukikelpoisista kustannuksista, kun on kyse kokeellisesta kehittämisestä; d) 50 prosenttia tukikelpoisista 
kustannuksista, kun on kyse toteutettavuustutkimuksista. 6. Teollisen tutkimuksen ja kokeellisen 
kehittämisen tuki-intensiteettiä voidaan korottaa seuraavasti siten, että tuki-intensiteetti on enintään 80 
prosenttia tukikelpoisista kustannuksista: a) 10 prosenttiyksikköä keskisuurten yritysten tapauksessa ja 20 
prosenttiyksikköä pienten yritysten tapauksessa; b) 15 prosenttiyksikköä, jos yksi seuraavista edellytyksistä 
täyttyy: i) hankkeeseen liittyy todellista yhteistyötä — sellaisten yritysten välillä, joista vähintään yksi on pk-
yritys, tai se toteutetaan vähintään kahdessa jäsenvaltiossa, tai jäsenvaltiossa ja ETA-sopimuksen 
sopimuspuolena olevassa valtiossa, eikä mikään yksittäinen yritys vastaa enemmästä kuin 70 prosentista 
tukikelpoisia kustannuksia, tai — yrityksen ja yhden tai useamman tutkimus- ja 
tiedonlevittämisorganisaation välillä siten, että jälkimmäiset kantavat vähintään 10 prosenttia 
tukikelpoisista kustannuksista ja niillä on oikeus julkaista omat tutkimustuloksensa; ii) hankkeen tuloksia 
levitetään laajasti konferensseissa, julkaisuissa, avoimissa tietoarkistoissa tai vapaan tai avoimen 
lähdekoodin ohjelmiston kautta. 7. Toteutettavuustutkimusten tapauksessa tuki-intensiteettiä voidaan 
korottaa 10 prosenttiyksikköä keskisuurten yritysten ja 20 prosenttiyksikköä pienten yritysten osalta. 
 
 
10. Tuen kasautuminen 
 
Jos kyse on taloudellisen toiminnan tukemisesta ja rahoituksen myöntämiseen sovelletaan yleistä 
ryhmäpoikkeusasetusta, samoihin tukikelpoisiin kustannuksiin kohdentuva avustus voi kasautua 
muun julkisen tuen kanssa ainoastaan silloin, jos tällainen tukien kasaantuminen ei johda yleisessä 
ryhmäpoikkeusasetuksessa sovellettavan tuen enimmäisintensiteetin ylittymiseen. Covid 19 –tukiohjelman 
perusteista tukea voidaan myöntää enintään 800 000 euroa yritykselle. De minimis –tukien enimmäismäärä 
yritykselle on kolmen verovuoden aikana 200 000 euroa koronapoikkeus huomioiden (kts. tarkemmin kpl 
3). Tukiohjelman mukaisten ei-taloudelliseen toimintaan kohdistuvien hankkeiden julkisen tuen 
kokonaismäärä ei voi ylittää 100% tukikelpoisista kustannuksista. 
 
 
11. Hakumenettely 
 
Ohjelmassa järjestetään avoin haku, josta ilmoitetaan Muovitiekartan ja ympäristöministeriön 
verkkosivuilla. 
 
Valtionavustusta haetaan sähköisen verkkolomakkeen kautta ympäristöministeriön  Hakupalvelussa 
https://hakulomake.fi/ym/. Verkkolomakkeessa hakijan edellytetään täyttävän ainakin seuraavat tiedot: 
 
Hakijan tiedot: 
– Nimi- ja yhteystiedot sekä yhteyshenkilöt 
– Y-tunnus 
– Hakijan ja/tai valtionavustusta saavan yhteisön vakuutus siitä, ettei se ole taloudellisissa 
vaikeuksissa ryhmäpoikkeusasetuksen 2 artiklan 18 kohdan mukaisesti (koronapoikkeus poislukien) 
Ympäristöministeriöllä on oikeus tarkastaa asia yhteisön tilinpäätösasiakirjojen perusteella. 
– Hakijan ja/tai valtionavustusta saavan yhteisön vakuutus siitä, ettei sille ole annettu 
sellaiseen komission aikaisempaan päätökseen perustuvaa maksamatonta perintämääräystä, 

https://hakulomake.fi/ym/


jossa tuki on julistettu sääntöjenvastaiseksi ja sisämarkkinoille soveltumattomaksi. 
– Tiedot hakijan arvonlisäverovelvollisuudesta (lisättävä lomakkeeseen) 
Hankkeen tiedot: 
– Nimi 
-Tieto siitä, onko kyse taloudellisesta vai ei-taloudellisesta toiminnasta  
– Tavoiteltu tulos ja liittyminen Muovitiekartan kokeilu- ja pilotointihankkeiden tukiohjelman tavoitteisiin 
– Teemat, joihin kokeilu liittyy 
– Toteutussuunnitelma  
-Osallistujatahot; konsortio, alihankinta 
– Kustannusarvio 
– Selvitys yleiskustannusten muodostumisen perusteista sekä miten ne kohdistuvat 
hankkeeseen 
– Rahoitussuunnitelma, osallistujatahojen rahoitusosuudet ja haettavan avustuksen määrä 
– Suunnitelma hankkeen seurannasta ja arvioinnista 
– Tulosten julkaisu- ja hyödyntämissuunnitelma 
– Toteuttamisaikataulu välitavoitteineen 
 
Hakemuksen liitteeksi tulee vapaamuotoinen hankesuunnitelma.  
 
 
12. YM:n menettelyissä sovellettavat ohjeet 
 
Valtionavustusten menettelyissä sovelletaan YM:ssä seuraavia asiakirjoja:  
YM:n erityisavustuksia koskevia ehdot ja rajaukset (liite) sekä tarvittaessa  

YM:n ryhmäpoikkeusasetuksen mukaisia avustuksia koskevat ehdot ja rajaukset (EU-ryhmäpoikkeusasetus 

651/2014 ). 

 

13. Esteitä avustuksen myöntämiselle  

-Ministeriö hylkää hakemuksen, jos hakija on olennaisesti laiminlyönyt velvollisuuttaan antaa  

ministeriölle tietoja aiemmin myönnettyjen avustusten käytön valvontaa varten.  

-Hakemus hylätään, jos se saapuu määräajan jälkeen. 

-Tukikohtaiset esteet (Covid 19 puitetukiohjelma , de minimis –asetus ja  ryhmäpoikkeusasetus) kuvataan 

erikseen tässä Tukiohjelmailmoituksessa 

  

14. Lisätietoja 

Pasi Iivonen, Anu Häkli, Merja Saarnilehto /YM 


