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Lisätietoja rahoitushakuun: Hajautetut lääketutkimukset 

1  Taloudellista toimintaa harjoittavat yritykset ja muut toimijat 

Mikäli rahoitettavan hankkeen toteuttaa yritys tai muu taho, joka harjoittaa taloudellista 
toimintaa, tuki myönnetään vähämerkityksisenä eli ns. de minimis -tukena. Tuen 
myöntämisessä noudatetaan Komission asetusta (EU) N:o 1407/2013, annettu 18.12.2013, 
perustamissopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen. 
(Julkaistu EUVL nro L 352, 24.12.2013). 

Yritykset ovat taloudellista toimintaa harjoittavia yksiköitä riippumatta niiden oikeudellisesta 
muodosta ja rahoitustavasta. Taloudellista toimintaa on kaikki toiminta, jossa tavaroita tai 
palveluja tarjotaan tietyillä markkinoilla. Myös voittoa tavoittelemattomat yksiköt voivat 
tarjota markkinoilla tavaroita ja palveluja, jolloin niihin sovelletaan valtiontukisääntöjä.  

Taloudellista toimintaa harjoittavan hakijan tulee toimittaa de minimis- ilmoitus Sitralle, eikä 
sille kuluvan ja viimeisen kahden verovuoden aikana myönnettyjen de minimis -tukien arvo 
saa ylittää kyseinen etu huomioon ottaen 200 000 euron rajaa. Sitralle toimitettavasta de 
minimis -ilmoituksesta on käytävä ilmi kuluvan ja viimeisen kahden verovuoden aikana 
myönnettyjen de minimis -tukien määrät.  

Mikäli rahoitushakuun osallistuvalle hakijalle on kuluvan ja viimeisen kahden verovuoden 
aikana myönnetty de minimis -tukea määrä, joka ei mahdollista lisätuen myöntämistä, Sitra 
hylkää rahoitushakemuksen. 

2  Kyseessä ei palvelun osto tai muu hankinta 

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. 

3  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 tietosuojaselosteen mukaisesti. 
Lisäksi haun kautta rahoituksensaajiksi valikoituvien organisaatioiden kontaktihenkilöiden 
edellä mainittuja henkilötietoja käsitellään rahoitussopimuksen laatimista ja käsittelyä 
varten. 
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5  Muut ehdot 

Jos hanke toteutetaan konsortiossa, Sitra rahoittaa jokaista hakijakonsortioon kuuluvaa 
jäsentä erikseen ja tekee jokaista jäsentä koskevan päätöksen erikseen. Jokaisen 
hakijakonsortion jäsenen kanssa tehdään erillinen rahoitussopimus. 

Sitralla on oikeus tehdä rahoitushaun ehtoihin vähäisiä muutoksia ja täsmennyksiä. 
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. Sopimattomaksi katsotaan esimerkiksi yritys, 
johon kohdistuu EU:n tai YK:n asettama pakote tai rajoite.  

Poissulkemisesta lähetetään tieto sähköpostitse organisaation kontaktihenkilölle. 

Mikäli näiden hakuehtojen ja muiden hakuun liittyvien asiakirjojen/julkaisujen välillä on 
ristiriitaa, noudatetaan näitä hakuehtoja. 
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