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Lisätietoja digitaalisten terapioiden rahoitushakuun
1 Sitran rahoitus/tuki hankkeelle
Hakijan omarahoitusosuuden on oltava vähintään 25 % koko hankkeen rahoituksesta.
Projektiin hyväksyttäviä kustannuksia ovat muun muassa henkilöstökulut,
asiantuntijapalvelut, digitaalisen terapian käyttöön liittyvät kulut tai materiaalien tuotannon
kulut.
Rahoitushaun ja myönteisen rahoituspäätöksen perusteella myönnettävällä rahoituksella
voidaan kattaa ainoastaan sellaisia hankekustannuksia, jotka on määritelty Sitran
rahoitushankkeen seuranta- ja kululiitteessä.
Sitran rahoituksella voidaan kattaa rahoituksen saajan yleiskustannuksia ainoastaan, jos
Sitra arvioi sen olevan perusteltua hankkeen toteuttamiseksi ja ainoastaan siltä osin kuin
ne on yksilöity hankesuunnitelmassa tai sen liitteissä. Hankkeessa noudatettava
yleiskustannuskerroin voi enintään olla 25 %.
Sitralla ei korvaa hakijalle hakukuluja eikä rahoitukseen liittyen muita kuluja.
Rahoituksen maksatus tapahtuu toteutuneita kuluja vastaan perustuen toteutuneeseen
budjettiin.
2 Taloudellista toimintaa harjoittavat terveyspalvelujen tuottajat
Mikäli rahoitettavan hankkeen toteuttaa yritys tai muu taho, joka harjoittaa taloudellista
toimintaa, tuki myönnetään vähämerkityksisenä eli ns. de minimis -tukena. Tuen
myöntämisessä noudatetaan Euroopan komission asetusta (EU) N:o 1407/2013,
18.12.2013, perustamissopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen
tukeen. (Julkaistu EUVL nro L 352, 24.12.2013)
Hakijan tulee olla kelpoinen vastaanottamaan de minimis -tukea hakemuksen arvon verran.
Hakijan tulee toimittaa de minimis- ilmoitus Sitralle. Hakijan kuluvan ja viimeisen kahden
verovuoden aikana saamien de minimis -tukien arvo ei saa ylittää kyseinen etu huomioon
ottaen 200 000 euron rajaa. De minimis -ilmoituksella on ilmoitettava Sitralle kuluvan ja
viimeisen kahden verovuoden aikana saamien de minimis -tukien määrät.
Mikäli rahoitushakuun osallistuva hakija on kuluvan ja viimeisen kahden verovuoden aikana
saanut de minimis -tukea määrän, joka ei mahdollista lisätuen myöntämistä, Sitra hylkää
hakijan rahoitushaun.
3 Oikeudet tuloksiin
Hankesuunnitelman tulee olla hakijan oma ja hakijalla tulee olla riidaton oikeus
hankesuunnitelman sisältämän idean tai ratkaisun immateriaalioikeuksiin ja sillä tulee olla
riidaton oikeus hyödyntää ja edelleen kehittää ratkaisua hankkeen toteutuksen yhteydessä.
Sitra pyrkii levittämään saatuja tuloksia, tietoja ja kokemuksia mahdollisimman laajasti
yhteiskunnassa hyödynnettäväksi. Osallistumalla rahoitushakuun hakijaorganisaatio
sitoutuu siihen, että kaikki hakijan hakemuksessa kuvatut tiedot ja Sitran mahdollisesti
järjestämissä työpajoissa sekä prosessin aikana syntyvät ideat ja materiaalit ovat julkisia

sekä kaikkien vapaasti käytettävissä. Sitralla ja osapuolilla on vapaa oikeus julkaista ja
käyttää tällaista prosessin yhteydessä kertynyttä tietoa.
Sitra edellyttää avoimuutta läpi prosessin, jotta prosessista kertyvä tieto ja kokemukset
olisivat muun muassa myös tutkimuksellisesti hyödynnettävissä. Sitralla on lisäksi mm.
oikeus julkistaa rahoitushakuun osallistuneiden hakijoiden nimet ja ehdotukset sisäisillä
sekä ulkoisilla verkkosivuillaan sekä muussa toiminnassaan. Hankkeeseen liittyvät
tapaamiset ovat kaikille avoimia.
Mikäli hanke-ehdotukset eivät Sitran arvion mukaan täytä edellä mainittuja kriteereitä, Sitra
pidättää oikeuden olla rahoittamatta yhtään hanketta.
Asiakirjojen julkisuus
Sitralla on oikeus antaa julkisuuslain (”JulkL”) (L viranomaisten toiminnan julkisuudesta
21.5.1999 / 621) mukaisesti tietoja rahoitushakuun liittyvistä asiakirjoista, rahoituksen
hakijasta, rahoituksen määrästä sekä rahoitettavasta hankkeesta pois lukien JulkL:n
perusteella salassa pidettävät tiedot, mikäli Sitraan kohdistetaan tietopyyntö tai muun
vastaava tiedustelun JulkL:n perusteella.
4 Henkilötietojen käsittely
Rahoitushakuun osallistuva taho vastaa siitä, että sillä on oikeus luovuttaa sen
kontaktihenkilöiden sekä haun yhteydessä yksilöidyt henkilötiedot Sitralle haun mukaisen
hankkeen toteuttamista varten ja siitä, että tiedot ovat oikeita.
Haussa annettuja henkilötietoja käytetään yhteydenpitoon mahdolliseen jatkoyhteistyöhön
liittyen. Haussa kerättäviä henkilötietoja käsitellään Sitran sidosryhmä- ja
markkinointirekisterin rekisteriselosteen mukaisesti. Lisäksi rahoituksensaajiksi
valikoituvien organisaatioiden kontaktihenkilöiden henkilötietoja käsitellään
rahoitussopimuksen laatimista ja käsittelyä varten.
5 Muut ehdot
Sitra toimii rahoitushaun perusteella valittujen rahoituksensaajien rahoittajana myönteisen
rahoituspäätöksen ehtojen mukaisesti ja siksi hanke-ehdotukset, joiden perusteella Sitra
ostaisi tai muuten hankkisi hakijoilta palveluita, hylätään.
Sitra ei vastaa liikesalaisuuksien suojaamisesta eikä mistään immateriaalioikeudellisista tai
rahoitushakuun osallistumiseen liittyvistä muista välillisistä tai välittömistä vahingoista
osallistujille tai kolmansille osapuolille. Rahoitushakuun osallistuvien tulee itse suojata
liikesalaisuutensa ja immateriaalioikeutensa tarpeellisin osin.
Sitralla on oikeus tehdä rahoitushaun ehtoihin vähäisiä muutoksia ja täsmennyksiä, kuten
esimerkiksi jatkaa hakuaikaa. Muutokset julkaistaan rahoitushaun verkkosivuilla. Tämän
vuoksi rahoitushakuun osallistuvien tulee seurata rahoitushaun verkkosivuja mahdollisten
muutosten huomioimiseksi.
Sitralla on oikeus keskeyttää rahoitushaku, mikäli olosuhteet tai rahoitushaun
käynnistämishetkellä vallinneet edellytykset ovat muuttuneet siinä määrin, että

rahoitushaun toteuttaminen ei enää ole Sitran arvion mukaan mahdollista tai
tarkoituksenmukaista.
Sitralla on oikeus sulkea rahoitushausta yritys, joka rikkoo rahoitushaun sääntöjä tai
voimassa olevia lakeja tai muutoin perustellusta syystä katsotaan, että yritys on sopimaton
osallistumaan rahoitushakuun tai myöhemmin, hankkeen ollessa käynnissä, sen
perusteella käynnistyneeseen hankkeeseen. Poissulkemisesta lähetetään tieto
sähköpostitse yrityksen kontaktihenkilölle.
Mikäli näiden hakuehtojen ja muiden hakuun liittyvien asiakirjojen/julkaisujen välillä on
ristiriitaa, noudatetaan näitä hakuehtoja.

