
Rakennetuen maksatus

Ohjelmakausi 2014-2020 sekä 2021-2022



Missä maksuhakemus tehdään?

• Maksuhakemus tehdään Hyrrässä

• Avaa tukipäätös ja valitse päätös-välilehti 

• Valitse maksuhakemuksen tyyppi nuolivalikosta: maksuerä tai 
loppumaksu

14.2.2023



Tärkeää heti hankkeen alussa

• Tukipäätökseen ja sen ehtoihin on perehdytty huolellisesti

• Investointeja on sekä EU-osarahoitteisia että kansallisesti 
rahoitettuja. Tukipäätöksestä voi varmistaa kumpi investointi 
on kyseessä.

• Yrityksen kirjanpidosta vastaavalle taholle on toimitettu kopio 
tukipäätöksestä
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Maksuhakemuksen liitteet

• EU- osarahoitteiseen maksuhakemukseen on liitetty 
laskukopiot,

tiliotteet/maksutositteet sekä pääkirjanote maksuun haettavista

kustannuksista

• Kansallisesti rahoitettuun riittää koontilomake kustannuksista, 
joissa allekirjoituksella todennetaan kustannukset
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Salaojitus-hankkeet

• Salaojitushankkeiden maksuhakemukseen liitetään kopio 
salaojituksen työmaapöytäkirjasta (lnro 515).

• Loppumaksuhakemukseen liitetään myös kopio salaojitustyön 
valmistumispöytäkirjasta (lnro 509).

14.2.2023



Muut mahdolliset liitteet

• Maksuhakemukseen on liitetty muut tarvittavat liitteet esim. 
tarjoukset, selvitys omasta työstä (lnro 506) ja selvitys oman 
puutavaran tai maa-aineksen käytöstä (lnro 2322L)

• Loppumaksuun liitetään kunnan 
rakennusvalvontaviranomaisen tekemä lopputarkastuksen 
pöytäkirja, jos rakentamiseen on tarvittu rakennuslupa
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Ensimmäinen ja viimeinen maksuerä

• Mikäli maksu- tai nostolupahakemus koskee avustuksen 
ensimmäistä tai viimeistä erää, haettavan avustuksen määrä 
on vähintään 20 % avustuksen kokonaismäärästä
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Muuta

• Maksuhakemuksella ei ole investointiin kuulumattomia 
kustannuksia esim. työkaluja, työvaatteita ym. Tukikelvottomia 
kustannuksia 

• Maksuhakemuksella haettavat kustannukset ilmoitetaan ilman 
arvonlisäveroa 
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Muutos- tai jatkoaikatarve 
hankkeen  toteutusaikana 

• Mikäli hankkeen sisältöön tulee muutostarpeita, ota yhteys tuen 
myöntäjään ennen kuin muutoksesta syntyy kustannuksia

• Jatkoaikatarpeista otetaan myös yhteys tuen myöntäjään

• Jatkoaikahakemus on tehtävä ennen tukipäätöksessä olevan 
toteutusajan päättymistä
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Ohjeet ja apu

• Maksatuksen ohjeet, lomakkeet ja yhteystiedot  
https://www.ely-keskus.fi/maaseuturahoituksen-maksatus

• Maksatuksen sposti-osoite: maksatus.uusimaa@ely-keskus.fi
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