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Suomessa kansallista vastinrahoitusta 

myöntävät Uudenmaan liitto ja Lapin liitto 

Kansallisella vastinrahoituksella tarkoitetaan valtion talousarvioon otettua valtion rahoitusosuutta 

Interreg-ohjelmien ja Interreg-ulkorajaohjelmien hankkeiden tukemiseksi. Kansallisella 

vastinrahoituksella voidaan kattaa osa Interreg-hankkeisiin osallistuvien suomalaisten tuensaajien 

muusta kuin Euroopan unionin rahoitusosuudesta.  

Interreg-ohjelmien kansallisen vastinrahoituksen myöntäminen ja maksaminen on keskitetty 

Uudenmaan ja Lapin liitoille ohjelmakohtaisesti: 

Central Baltic  Uudenmaan liitto 

Baltic Sea Region  Uudenmaan liitto 

URBACT   Uudenmaan liitto  

Aurora       Lapin liitto 

Europe       Lapin liitto 

Northern Periphery and Arctic    Lapin liitto 

 

Muiden edellä mainitsemattomien Interreg-ohjelmien kansallisen vastinrahoituksen myöntää 

Uudenmaan liitto. 

Kansallisen vastinrahoituksen edellytyksenä 

myönteinen rahoituspäätös Interreg-ohjelman 

hallintoviranomaiselta 

Kansallista vastinrahoitusta voi hakea ainoastaan niille hankkeille, jotka Interreg-ohjelman 

seurantakomitea ja hallintoviranomainen ovat hyväksyneet ohjelmasta rahoitettavaksi. Kansallista 

vastinrahoitusta on haettava neljän kuukauden kuluessa siitä, kun hallintoviranomainen on päättänyt 

Euroopan unionin rahoitusosuuden myöntämisestä hankkeelle. 

Kansallisen vastinrahoituksen myöntämisen ehtona on, että viranomaisilla on tarvittava myöntövaltuus 

käytettävissään toimintaan valtion talousarviossa osoitettujen määrärahojen puitteissa. 
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Kuka voi hakea kansallista vastinrahoitusta? 

Kansallista vastinrahoitusta voivat hakea Interreg-ohjelmien hankkeisiin osallistuvat suomalaiset 

tuensaajat. Jos hankkeessa on useita suomalaisia tuensaajia, jotka haluavat hakea kansallista 

vastinrahoitusta kustannustensa kattamiseen, on yhden niistä haettava rahoitusta kaikkien puolesta. 

Hakijoiden on nimettävä keskuudestaan kokoava tuensaaja, joka valmistelee yhteisen tukihakemuksen 

ja toimittaa sen Uudenmaan liittoon. Jatkossa kokoava tuensaaja vastaa yhteydenpidosta Uudenmaan 

liiton kanssa. 

Kuinka paljon kansallista vastinrahoitusta 

Uudenmaan liitto voi myöntää? 

Hankkeille myönnettävän kansallisen vastinrahoituksen määrästä päättäessään maakuntien liitot 

noudattavat lakia (757/2021) ja valtioneuvoston asetusta (867/2021) alueiden kehittämisen ja 

rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta. Liittojen myöntämä tuki on enintään 70 % hankkeen 

suomalaisten tuensaajien muusta kuin EU-rahoituksesta. Liitot eivät myönnä enempää kuin 200 

000 euroa tai vähempää kuin 4 900 euroa vastinrahoitusta hanketta kohden.  

Osa vastinrahoituksesta voidaan perustelluissa tapauksissa maksaa ennakkona. Jos toiminnan 

käynnistämiseen haetaan ennakkorahoitusta, on se perusteltava hakemuksella. Julkisoikeudellisille 

yhteisöille ei makseta ennakkoa, jollei siihen ole erityistä syytä. Ennakon suuruus voi olla enintään 30 

prosenttia hankkeelle myönnettävästä tuesta. 

Kansallisen vastinrahoituksen osalta kustannusten tukikelpoisuus alkaa samasta päivämäärästä kuin 

EU-rahoituksen. 

Valtiontukisäännöt koskevat myös kansallista vastinrahoitusta 

Valtiontukisäännöt voivat tietyissä tapauksissa vaikuttaa kansallisen vastinrahoituksen myöntämiseen. 

Valtiontukisääntöjen soveltamista arvioidaan tuensaajakohtaisesti, ja ne voivat koskea vain osaa 

saman hankkeen suomalaisista tuensaajista. Jos Interreg-ohjelman hallintoviranomainen toteaa 

tukisopimuksessaan/rahoituspäätöksessään hankkeen suomalaisen tuensaajan ja sen hankkeessa 

toteuttamat toimenpiteet sellaisiksi, että niihin on sovellettava EU:n valtiotukisääntelyä, ja myöntää EU-

tukea valtiontukena yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen nojalla (komission asetus 651/2014) tai de 

minimis -tukena (komission asetus 1407/2013), on tämä huomioitava myös kansallista vastinrahoitusta 

myönnettäessä.  

Mikäli EU-tukea on myönnetty suomalaiselle tuensaajalle valtiontukena, voidaan kansallinen 

vastinrahoitus kyseiselle tuensaajalle myöntää yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen (artikla 20) nojalla. 

Kansallista vastinrahoitusta voidaan kuitenkin myöntää vain niissä tapauksissa, joissa 

valtiontukien enimmäisintensiteetti ei ylity. Valtiontuen määrä suhteessa kyseisen tuensaajan 

hankkeesta aiheutuviin tukikelpoisiin kustannuksiin voi olla enintään 80 prosenttia. 

  



6 

 

• Esimerkki 1: Jos Interreg-ohjelman EU-tuki on 80 % (esim. Interreg Central Baltic), ja se 

myönnetään suomalaiselle tuensaajalle kokonaisuudessaan valtiontukena, ei kyseiselle 

tuensaajalle enää voida myöntää kansallista vastinrahoitusta.  

• Esimerkki 2: Jos Interreg-ohjelman EU-tuki on 65 % (esim. Interreg Aurora), ja se myönnetään 

suomalaiselle tuensaajalle kokonaisuudessaan valtiontukena, voidaan kyseiselle tuensaajalle 

myöntää kansallista vastinrahoitusta 15 % hankkeen tukikelpoisista kustannuksista (65 % + 15 

% = 80 %).  

Jos samassa hankkeessa on useampia suomalaisia tuensaajia, joista vain osalle EU-tuki on myönnetty 

valtiontukena, on tämä huomioitava kansallista vastinrahoitusta hakiessa. Kansallista vastinrahoitusta 

ei voida myöntää niille suomalaisille tuensaajille, joille EU-tuki on myönnetty valtiontukena ja valtiontuen 

enimmäismäärä on täyttynyt.   

 

Rahoituksen hakeminen Uudenmaan liitolta 

Interreg-hankkeen suomalaiset tuensaajat voivat hakea 

kansallista vastinrahoitusta, kun ohjelman hallintoviranomainen 

on päättänyt EU-rahoituksen myöntämisestä hankkeelle.  

Central Baltic, Baltic Sea Region ja URBACT-ohjelmissa 

rahoituksen myöntämisen todentava asiakirja on 

hallintoviranomaisen allekirjoittama tukisopimus (subsidy 

contract). Muissa ohjelmissa vastaava asiakirja voi olla 

esimerkiksi rahoituspäätös (grant decision document tms.). 

Kansallista vastinrahoitusta on haettava Uudenmaan liitolta 

neljän kuukauden kuluessa Interreg-ohjelman tukisopimuksen 

allekirjoittamisen tai rahoituspäätöksen hyväksymisen 

päivämäärästä 

Kansallisen vastinrahoituksen tukihakemus täytetään ja 

jätetään viranomaiskäsittelyyn Uudenmaan liiton sähköisessä 

asiointipalvelussa.  

► Sähköinen asiointipalvelu, jossa tukihakemus täytetään tietoturvallisesti  

► Lue ohjeet asiointipalvelun käytöstä ennen kuin aloitat tukihakemuksen täyttämisen 

  

https://asiointi.uudenmaanliitto.fi/
https://uudenmaanliitto.fi/asiointi/
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Tukihakemuksen mukana on oltava seuraavat liitteet: 

• Interreg-ohjelman hallintoviranomaisen hyväksymä hankesuunnitelma. 

• Kopio Interreg-ohjelman hallintoviranomaisen allekirjoittamasta tukisopimuksesta tai 

rahoituspäätöksestä. Jos kansallista vastinrahoitusta hakeva tuensaaja ei toimi hankkeen johtavana 

kumppanina (lead partner), tulee kopio tukisopimuksesta/rahoituspäätöksestä liitteineen pyytää 

johtavalta kumppanilta (§ 31, 867/2021). 

• Selvitys hakemuksen allekirjoittajan nimenkirjoitusoikeudesta. 

• Jos kansallista vastinrahoitusta hakee useampi kuin yksi suomalainen tuensaaja, on hakemuksen 

liitteenä oltava kaikkien näiden tuensaajien allekirjoittama yhteistyösopimus, jossa on vähintään 

seuraavat tiedot (§ 32, 867/2021): 

• organisaatioiden nimet ja Y-tunnukset 

• kokoavan tuensaajan valtuutus vastinrahoituksen hakemiseen muiden tuensaajien 

puolesta 

• vastinrahoituksen käytön varmistaminen ainoastaan tukipäätöksen mukaiseen 

tarkoitukseen 

• tuensaajien keskinäiset oikeudet ja velvollisuudet 

• keskinäiset menettelyt rahaliikenteeseen liittyen. 

 

Mahdolliset muutokset kansalliseen 

vastinrahoitukseen 

Jos Interreg-ohjelmasta rahoitettavalle hankkeelle myönnetään jatkoaikaa, on myös kansalliselle 

vastinrahoitukselle haettava jatkoaikaa. Kansallisen vastinrahoituksen tukipäätökseen on haettava 

muutosta myös siinä tapauksessa, että hankesuunnitelmaan tehdyt ja hallintoviranomaisen hyväksymät 

muutokset vaikuttavat kansallisen vastinrahoituksen määrään tai jakautumiseen. Kansallisen 

vastinrahoituksen ehdot kirjataan tukipäätökselle. 
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Lainsäädäntö 

Laki alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta (756/2021)  

• Luvussa 4 kuvataan Interreg-ohjelmien hallinnon toimeenpanoa Suomessa (31–41 §) 

Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan 

toimeenpanosta (797/2021) 

•  Luvussa 3 kuvataan Uudenmaan liiton ja Lapin liiton tehtäviä (17–23 §) 

Laki alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta 

(757/2021) 

• Luvussa 2 kuvataan yleisellä tasolla tukimenettely, joka koskee myös Interreg-ohjelmien 

kansallista vastinrahoitusta (19–36 §) 

• Luvussa 4 kuvataan erityisesti Interreg-ohjelmien kansallista vastinrahoitusta koskevia 

poikkeuksia ja lisäsäännöksiä (59–69 §) 

• Luvussa 5 kuvataan tarkastuksia (70–74 §) 

Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan 

hankkeiden rahoittamisesta (867/2021) 

• Luvussa 3 kuvataan tarkemmalla tasolla yleistä tukimenettelyä, joka koskee myös Interreg-

ohjelmien kansallista vastinrahoitusta (9–17 §) 

• Luvussa 6 kuvataan tarkemmin Interreg-ohjelmien kansallisen vastinrahoituksen tukemista ml. 

hakeminen ja maksaminen (31–37 §) 

  

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210756
https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210797
https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210797
https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210757
https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210757
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2021/20210867
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2021/20210867
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Tukihakemuslomakkeen täyttöön liittyviä 

ohjeita 

 

Sähköisen järjestelmän antama tunnus (tms. hankkeen lyhennetty nimi, koodi) 

• Ilmoita hankkeen lyhennetty nimi tai Interreg-ohjelmassa käytettävän tietojärjestelmän 

hakemukselle hakuvaiheessa antama koodi. 

Hankkeen alkamis- ja päättymispäivämäärät 

• Interreg-ohjelman hallintoviranomaisen hyväksymän hankesuunnitelman mukainen hankkeen 

alkamis- ja päättymispäivämäärä. 

Tukisopimuksen/rahoituspäätöksen päivämäärä 

• Interreg-ohjelman hallintoviranomaisen allekirjoittaman tukisopimuksen tai rahoituspäätöksen 

päivämäärä.  

Tukisopimuksen/rahoituspäätöksen diaarinumero 

• Interreg-ohjelman hallintoviranomaisen laatimassa tukisopimuksessa tai rahoituspäätöksessä 

yksilöity tunnus hankkeelle.  

Hakijaorganisaatio  

• Jos kansallista vastinrahoitusta haetaan useammalle kuin yhdelle tuensaajalle, on 

hakijaorganisaatioksi kirjattava kokoavan tuensaajan tiedot.  

Hankkeen muut suomalaiset tuensaajat 

• Listaa tarvittaessa muut suomalaiset tuensaajaorganisaatiot, joiden kustannuksiin kansallista 

vastinrahoitusta tällä hakemuksella haetaan.  

Lyhyt kuvaus hankkeen toimenpiteistä ja tavoitteista  

• Kirjoita suomeksi hankkeen päätavoitteet ja odotetut tulokset suomalaisten toimijoiden osalta. 

Haettava kansallinen vastinrahoitus yhteensä 

• Haettavan vastinrahoituksen määrä euroina kaikkien suomalaisten tuensaajien osalta yhteensä.  

Suomalaisten tuensaajien kustannusarvio 

• Kaikkien tukea hakevien suomalaisten toimijoiden yhteenlaskettu kustannusarvio. Tietojen on 

vastattava Interreg-ohjelman hallintoviranomaisen hyväksymässä hankesuunnitelmassa 

esitettyjä kustannuksia.  

• Muut kustannukset -rivillä voi tarvittaessa ilmoittaa myös kaikkien tästä taulukosta puuttuvien 

kustannuslajien kustannukset.  

Suomalaisten tuensaajien rahoitusosuudet 
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• Kaikkien tukea hakevien suomalaisten toimijoiden yhteenlasketut rahoitusosuudet. Tietojen on 

vastattava Interreg-ohjelman hallintoviranomaisen hyväksymässä hankesuunnitelmassa 

esitettyjä rahoitusosuuksia.  

 

EAKR-rahoitus (EU)  

• Suomalaisille tuensaajille myönnetyn EU-rahoituksen määrä euroina (ohjelmasta riippuen esim. 

65 % tai 80 % hankkeen suomalaisten tuensaajien kokonaisrahoituksesta). 

Hankkeen muut rahoitusosuudet yhteensä 

• Kaikkien tukea hakevien suomalaisten toimijoiden omarahoitusosuudet ja ulkopuolinen rahoitus 

yhteensä. Ei sisällä kansallista vastinrahoitusta. 

Erittele hankkeen muut rahoitusosuudet toimijoittain.  

• Rahoitusosuuksia esittäessä tulee tuensaajaorganisaatioiden omarahoitusosuudet ja muut 

ulkopuoliset rahoitusosuudet eritellä tuensaajakohtaisesti (omarahoitus, muu julkinen ja 

yksityinen rahoitus). Osuuksien yhteenlasketun summan tulee täsmätä Hankkeen muut 

rahoitusosuudet yhteensä -rivillä esitettyyn lukuun. 

Onko Interreg-ohjelman hallintoviranomainen tukisopimuksessaan/rahoituspäätöksessään 

myöntänyt EU:n rahoitusosuuden yhdelle tai useammalle suomalaiselle tuensaajalle kokonaan 

tai osittain valtiontukena yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen nojalla (komission asetus 651/2014) 

tai de minimis -tukena (komission asetus 1407/2013)?  

• Merkitse kyllä, jos EU-rahoitus yhdelle tai useammalle suomalaiselle tuensaajalle on myönnetty 

kokonaan tai osittain valtiontukena. Englanninkielisissä ohjelmissa käytetään termejä state aid 

(valtiontuki) ja GBER, the General Block Exemption Regulation (yleinen ryhmäpoikkeusasetus). 

Tarkenna, mikä osuus hankkeelle myönnetystä EU-rahoituksesta on myönnetty valtiontukena. 

• Kerro tässä tarkasti yksityiskohdat myönnetystä valtiontuesta ja tuensaajasta: Mikä tuensaajista 

on saanut EU-tuen valtiontukena? Onko tuki myönnetty ryhmäpoikkeusasetuksen nojalla vai de 

minimis -tukena? Kuinka paljon valtiontukea on myönnetty? 

Haetaanko hankkeen toiminnan käynnistämiseen ennakkoa?  

• Osa vastinrahoituksesta voidaan perustelluissa tapauksissa maksaa ennakkona. Myönnettävän 

ennakon suuruus voi olla enintään 30 % hankkeelle myönnettävästä tuesta. Merkitse kyllä tai ei, 

ja haettavan ennakon määrä euroina. 

Esitä perustelut ennakon hakemiselle  

• Jos toiminnan käynnistämiseen haetaan ennakkorahoitusta, tulee sille esittää perustelut.  

Maksatusaikataulu  

• Kansallisen vastinrahoituksen maksamisen edellytyksenä on, että Interreg-ohjelman 

hallintoviranomainen on tehnyt päätöksen tukikelpoisiksi hyväksyttävistä kustannuksista tai 

antanut muun selvityksen hankkeen Euroopan unionin rahoitusosuuden maksamisesta. 

Käytännössä kansallisen vastinrahoituksen maksatusta tietyltä ajanjaksolta voi siis hakea sen 

jälkeen, kun Interreg-ohjelman hallintoviranomainen on hyväksynyt hankkeen 

maksatuspäätöksen kyseiseltä ajanjaksolta.  
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• Voitte päättää, haluatteko hakea kansallista vastinrahoitusta maksettavaksi kaksi kertaa 

vuodessa (jokaisen Interreg-hankkeen maksatusjakson osalta erikseen) vai kerran vuodessa 

(kahden Interreg-hankkeen maksatusjakson osalta kerrallaan). 

• Esitä tässä toivotut maksatusjaksot kansallisen vastinrahoituksen maksatushakemuksille. Esim. 

Maksatusjakso 1: 1.4.2023–31.3.2024 

Maksatusjakso 2: 1.4.2024–31.3.2025 

Maksatusjakso 3: 1.4.2025–31.3.2026 

Maksatusjakso 4: 1.4.2026–31.3.2027 

 

Lisätietoja kansallisen vastinrahoituksen hakemisesta: 

interreg@uudenmaanliitto.fi 

Erityisasiantuntija Antti Taronen 

+358 40 507 9998 tai antti.taronen@uudenmaanliitto.fi 

Erityisasiantuntija Pirjo Jokinen 

+358 40 662 4918 tai pirjo.jokinen@uudenmaanliitto.fi  
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