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Opinnäytetyön aihepiiri liittyi EU-hankkeiden hakuun ja hallinnointiin ohjelmakau-
della 2014-2020. Toimeksiantaja oli Satafood Kehittämisyhdistys ry. Opinnäytetyön 
tarkoituksena oli kehittää hankehallinnointia avaamalla hankehallinnon prosessia ja 
tehtäviä Satafoodissa niin, että hankehallintoon liittyvä tieto olisi koko henkilöstön 
käytettävissä. Tällä hetkelle hankkeiden talouden ja hallinnon raportoinnista on vas-
tuussa lähinnä yksi henkilö – toimistopäällikkö.  
 
Opinnäytetyön tutkimuksellisen osuuden lähestymistapana oli tapaustutkimus. Meto-
dina käytettiin kvalitatiivista eli laadullista tutkimusmenetelmää. Kehittämistehtävän 
taustaksi esikartoitettiin Satafoodin henkilökunnan näkemyksiä hankehallinnon haas-
teista. Aineistoa kerättiin sähköpostikyselyllä hankkeita rahoittaville tahoille sekä 
hankkeita toteuttaville tahoille, jotta saatiin selville näiden tahojen näkemyksiä 
hankkeiden hallinnoinnista.  
 
Työn tuloksena avattiin hankehallinnon prosessia ja tehtäviä Satafoodin näkökulmas-
ta sekä laadittiin ohjeistus hankkeiden eri työvaiheisiin ja hankeprosessissa huomioi-
taviin seikkoihin ohjelmakaudella 2014-2020.  
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The topic of this thesis was applying and administrating EU-projects during project 
period 2014-2020. The mandator for the thesis was Satafood Development Associa-
tion. The aim of the thesis was to improve project management through clarifying the 
process of project administration and tasks at Satafood in a way that the necessary 
knowledge is available for the whole staff. Currently only one staff member is re-
sponsible of the financial and administrative reporting - namely the office manager. 
 
The approach for the thesis was a case study. Qualitative research analysis was cho-
sen as a method. The views from Satafood staff members were surveyed concerning 
administrative challenges as a background basis for this development task. Email in-
quiries were sent to recipients who are responsible either funding or administrating 
projects for discovering their views on project administration.  
 
As a result of this thesis, the process and tasks of project administration were clari-
fied from Satafood point of view. Also a set of instructions was formed for different 
stages of project administration on project period 2014-2020. 
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1 JOHDANTO 

 

Suomessa on toteutettu Euroopan Unionin (jäljempänä EU) rahoituksella erilaisia 

hankkeita sen jälkeen, kun Suomi liittyi vuonna 1995 EU:n jäseneksi. Ensimmäinen 

ohjelmakausi hankerahoituksissa oli vuosina 1995–1999, toinen 2000–2006 ja kol-

mas 2007–2013. Neljännen ohjelmakauden aloitus viivästyi suunnitellusta. Ohjelma-

kausi vuosille 2014–2020 pääsi alkamaan vasta vuoden 2015 loppupuolella.  

 

Olen työskennellyt EU-hankkeiden parissa Satafood Kehittämisyhdistys ry:ssä yli 

neljätoista vuotta. Tällä hetkellä työskentelen toimistopäällikkönä. Vastuullani orga-

nisaatiossamme on ollut hankebyrokratia eli hankkeiden hallinnointi yhteistyössä 

toimitusjohtajan kanssa. Sekä hankkeiden haku että hankkeiden hallinnointi vaatii 

perehtymistä voimassa oleviin lakeihin ja asetuksiin sekä Maaseutuviraston määrä-

yksiin. 

 

Satafood Kehittämisyhdistys ry:ssä uusien hankehakemusten hankesuunnitelmat teh-

dään yhteistyössä henkilökunnan kanssa. Mukana hankesuunnitelmien laadinnassa 

ovat ne henkilöt, joiden osaamisalueeseen kulloinenkin hanke kuuluu. Myönteisesti 

läpimenneen hankkeen toimenpiteiden toteutuksesta vastaavat ne henkilöt, joiden 

osaamisalueeseen hankkeen toimenpiteet kuuluvat. Varsinainen hankehallinnointi on 

toimistopäällikön ja toimitusjohtajan vastuulla. Satafood Kehittämisyhdistys ry:n ti-

lintarkastajilta on tullut palautetta siitä, että sijaisjärjestely ontuu, koska toimistopääl-

liköllä ei ole sijaista. Tästä syystä hankehallinnointiin kuuluvat tehtävät tulisi avata.  

 

Tässä opinnäytetyössä luvusta viisi eteenpäin kerrotaan EU-hankkeiden rahoituska-

navista sekä hankehallinnoinnissa huomioon otettavista asioista ohjelmakaudella 

2014-2020. Näiden kautta on tarkoitus avata toimistopäällikön vastuulle kuuluvat 

EU-hankehallinnoinnin työt, jolloin lopputuloksena syntyy kuvaus hankkeiden to-

teuttamisesta Satafood Kehittämisyhdistys ry:ssä.  

 

Tämän opinnäytetyön tietopohja muodostaa jo osan ohjeistuksesta. Ohjeistus on EU-

ohjelmakaudelle 2014-2020. Mahdollisesti seuraavan ohjelmakauden tavoitteet ja 

kriteerit ovat erilaisia kuin kuluvalla ohjelmakaudella. Luvussa yhdeksän esitetyt asi-
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at, Satafoodin tavasta hallinnoida hankkeita, ovat periaatteessa käytettävissä tulevil-

lakin ohjelmakausilla. 

2 TOIMEKSIANTAJAN ESITTELY 

 

Satafood Kehittämisyhdistys ry (jäljempänä Satafood) on perustettu 10.8.1999 yleis-

hyödylliseksi yhdistykseksi, jonka jäseninä on elintarvikealan yrityksiä, alueen kun-

tia ja kehittämisyhtiöitä. Kunnat ovat jäseninä lähinnä kehittämisyhtiöidensä kautta. 

Yhdistys perustettiin varta vasten ”Biotekniikan ja ympäristöteknologian soveltava 

tutkimusyksikkö elintarviketeollisuudelle” – hankkeen hakijaksi ja hanketta toteut-

tamaan. Rekisteröidyn yhdistyksen perustamiseen ja edellä mainitun hankkeen tuen 

hakijaksi päädyttiin pitkän pohdinnan jälkeen. Hankkeen kustannusarvio oli 5,1 mil-

joonaa markkaa (n. 857.700 euroa). Hankkeen suunnittelijoina olivat mm. Satakun-

nan ammattikorkeakoulun Huittisten yksikkö, Huittisten kaupunki ja seinäjokelainen 

kehitysyhtiö Foodwest Oy. Rekisteröidyn yhdistyksen perustaminen katsottiin tarkoi-

tuksenmukaisimmaksi ratkaisuksi, koska haluttiin olla sitoutumaton, neutraali taho. 

Osakeyhtiömuotoisena toimintaa olisi saatettu katsoa eri tavalla, eikä yritysten sitou-

tumishalukkuus hankkeeseen olisi ollut taattua. Hankkeen toteuttamis- ja onnistu-

misedellytyksiä ei osattu ennalta arvioida, olihan Satafood vasta perustettu. Onnis-

tumisen edellytykset riippuivat paljon siitä, miten henkilökunnan rekrytoinnissa ja 

yleisesti ottaen toiminnan aloittamisessa onnistuttaisiin. Hankkeen tarkoituksena oli 

luoda uusi palvelu, joka myös ylittäisi maakuntarajat. Rahoitus hankkeeseen saatiin 

Satakunnan TE-keskukselta. 

 

Ilman edellä mainittua hanketta ja siihen saatua rahoitusta tuskin olisi tämän päivän 

Satafoodia. Satafood on siis tavallaan erään hankkeen tulos. Vuoden 2014 loppuun 

mennessä Satafood on toteuttanut 78 hanketta, joiden yhteenlasketut kustannukset 

ovat olleet yli 14 miljoonaa euroa. Satafood on hankkeitten kautta työllistänyt vuo-

sien mittaan 109 henkilöä. Hankkeita rahoittavia tahoja ovat olleet Satakunnan, Var-

sinais-Suomen, Etelä-Pohjanmaan, Hämeen ja Pirkanmaan ELY-keskukset (entiset 

TE-keskukset), Satakuntaliitto, Länsi-Suomen lääninhallitus, maa- ja metsätalousmi-
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nisteriö, opetusministeriö, ympäristöministeriö, Tekes, Sitra, EU:n Leonardo-ohjelma 

sekä maakunnan kehittämisrahastot. Lisäksi pienempiä hankekokonaisuuksia on saa-

tu Leader-toimintaryhmien kautta. Satafoodilla on hyvä maine hankkeiden toteutta-

jana niin Satakunnassa kuin maakunnan ulkopuolellakin. Satafoodin palveluksessa 

on tällä hetkellä 11 henkilöä.  

 

Satafoodin organisaatiorakenne on suhteellisen kevyt (Kuvio 1). Vuosikokous pide-

tään kerran vuodessa. Vuosikokouksen valitsema kymmenjäseninen hallitus kokoon-

tuu 5-8 kertaa vuodessa. Toimitusjohtaja vastaa hallitukselle tehdyistä toimenpiteistä 

sekä päättää henkilökunnan palkkaamisesta.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 1. Satafoodin organisaatiorakenne. 
 

Hankkeiden parissa työskenteleminen on haasteellista, koska Satafoodin henkilökun-

ta ei työskentele pelkästään päätoimistolla Huittisissa. Osa henkilökunnasta tekee 

osan työstään etätyönä työskennellen kotitoimistossa tai työskennellen yritysten toi-

mipisteissä. Satafood toimii niin sanottuna hajautettuna organisaationa. Hajautettu 

organisaatio tarkoittaa ryhmää ihmisiä, jotka työskentelevät yhteisen tavoitteen eteen 

eri toimipisteistä käsin (Vartiainen, Kokko & Hakonen 2004, 14). 

 

Kuten muutkin organisaatiot, hajautettu organisaatio perustuu ihmisten välisiin 

kommunikointi- ja vuorovaikutussuhteisiin (Vartiainen ym. 2004, 58). Jotta hajaute-

tun organisaation jäsenet eivät tuntisi itseään eristäytyneiksi, eikä kommunikointi 

tuntuisi etäiseltä, organisaatio tarvitsee strategian, jolla luodaan viestintään yhteiset 

Vuosikokous (kerran vuodessa) 

Toimitusjohtaja 

Hallitus (5-8 kertaa vuodessa) 

Satafoodin henkilöstö 

11 oman alansa asiantuntijaa 
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pelisäännöt, joka kattaa koko organisaation (Vartiainen, Kokko & Hakonen 2004, 

125). ”Älykäs johtajuus on esimiesten ja asiantuntijoiden välinen vuorovaikutus, jos-

sa he tietyssä tilanteessa yrittävät saavuttaa jaetun vision ja tavoitteet mahdollisim-

man tehokkaasti” (Sydänmaanlakka 2009, 25). Hajautetun organisaation johtaminen 

vaatiikin määrätietoista ja jämäkkääkin johtamista yhteisen tavoitteen saavuttamisek-

si. ”Johtaminen on kyky aikaansaada tuloksia organisaation kanssa” Kamensky 

(2010, 47). Henkilöiden mielikuva ja ymmärrys tavoitteesta on varmistettava use-

ammin, kuin jos työskenneltäisiin paikallisessa yhteistyössä (Vartiainen, Kokko & 

Hakonen 2004, 84). ”Operatiivisessa johtamisessa henkilöjohtaminen painottuu ja 

kasvokkain tapahtuva kommunikointi on tärkeää” (Järnstedt 2007,53). 

3 KEHITTÄMISTYÖN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 

 

Opinnäytetyön lähtökohtana oli Satafoodin toimistopäällikön toimenkuvaan, EU-

hankkeiden hallinnointiin, kuuluvien työtehtävien avaaminen tämän opinnäytetyön 

toimeksiantajan eli Satafoodin henkilöstölle. Toimistopäällikön työtehtäviin hank-

keiden hallinnoinnissa kuuluu osallistuminen hankehakemusten laadintaan ja hank-

keiden toteuttamisen aikana hankkeisiin kuuluva taloudellinen ja hallinnoinnillinen 

seuranta ja raportointi. Hyvä hankkeiden hallinnointi edellyttää hyvää hankkeiden 

taloudellista hallintaa. Hankkeiden maksatushakemusten liitteenä toimitetaan kunkin 

maksatusajanjakson ajalta raportti, joka sisältää hankkeelle tehtyjen toimenpiteiden 

kuvaukset. Hankkeen toimenpiteet ja niistä muodostuneet kustannukset ovat rahoitta-

jalla tarkastelun kohteena maksatushakemusta hyväksyttäessä.  

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää hankehallinnointia avaamalla hankehallin-

non prosessia ja tehtäviä Satafoodissa niin, että hankehallintoon liittyvä tieto olisi 

koko henkilöstön käytettävissä. Tällä hetkelle hankkeiden talouden ja hallinnon ra-

portoinnista on vastuussa lähinnä yksi henkilö – toimistopäällikkö. Tässä opinnäyte-

työssä osa tietopohjasta jo muodostaa ohjeistuksen. 
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Tämä opinnäytetyö käsittelee asioita, jotka vaikuttavat EU-hankkeiden hallinnointiin 

ja hankehakemusten laadintaan. Tarkoituksena on selvittää, miten hankehakemus 

laaditaan, miten hanketta toteutetaan ja mitä on otettava huomioon kun hankepäätös 

on saatu. Opinnäytetyö on tarkoitettu Satafoodin henkilökunnan käyttöön, mutta 

mahdollisesti myös muidenkin organisaatioiden avuksi. 

 

Tätä opinnäytetyötä varten kartoitettiin syksyllä 2013  Satafoodin henkilökunnan kä-

sitystä siitä, miten he kokevat hankkeiden hallinnoinnin ja mikä on haasteellisinta 

hankkeiden toteuttamisessa. Käymieni keskustelujen perusteella, yhden kollegani 

vastaus ”Kyllähän se hankalin asia näissä on hankesäännöt (byrokratia) ja hankkeel-

le hyväksytyt kustannukset. Eli jos jonkinlaista käytännön ohjeistusta kaipaisi, niin se 

käsittelisi nimenomaan hankesääntöihin ja hankebyrokratiaan liittyviä asioita. 

Hankkeiden sisältö ja toteutukseen liittyvät toimenpiteet ovat hankkeiden vetäjille 

suhteellisen selviä, sillä ne ovat jokaisen omaa substanssiosaamista”, kuvasi hyvin 

sitä, miten muutkin asian kokivat.  

 

Syksyllä 2013 tehty kartoitus Satafoodin hankkeiden parissa työskenteleville henki-

löille osoitti siis sen, että hankehallinnon avaaminen on tarpeellinen. Hankkeissa 

työskentelevät henkilöt ovat oman alansa ammattilaisia, mutta hankebyrokratia on 

outoa. Tämä oli toisaalta ihan ymmärrettävää, sillä hankkeissa työskentelevät henki-

löt ovat tehneet töitä hankkeiden toimenpiteiden parissa, eikä heidän ole tarvinnut 

osallistua hankebyrokratiaan. Tämä tapa on ollut Satafoodin toiminnassa tietoinen 

valinta ja hankkeiden byrokratian ovat hoitaneet toimitusjohtaja ja toimistopäällikkö. 

Tuomi & Sumkin (2010, 73–75) toteavat kirjassaan, että yrityksen menestys tulee 

pitkälti johdon, esimiesten ja avainhenkilöiden toiminnan kautta. Osaamisen pant-

tauksella ei edesauteta yrityksen kilpailukykyä. Kilpailukyky ei tule yksittäisistä 

osaajista vaan osaamiskimpuista. Kaikkea ei siis saisi jättää Satafoodissakaan yhden 

tai kahden henkilön varaan, vaan byrokratian puoli pitää avata myös muille. Tämä ei 

automaattisesti tarkoita sitä, että kaikki joutuisivat hankehallinnointia tekemään, 

mutta halutaan varmistaa se, että henkilöt ovat selvillä, mitä kaikkea tulee huomioi-

da, mikäli tilanne tulee eteen.  

 

Satafoodissa uusien hankehakemusten hankesuunnitelmat tehdään yhteistyössä. Mu-

kana hankesuunnitelmien laadinnassa ovat ne henkilöt, joiden osaamisalueeseen kul-
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loinenkin hanke kuuluu. Saadun hankepäätöksen jälkeen asiantuntijat tekevät hanke-

suunnitelmien mukaisia hankkeen konkreettisia toimenpiteitä ja hankehallinnoinnin 

hoitavat toimitusjohtaja ja toimistopäällikkö. Satafoodin toimistopäällikön vastuulle 

kuuluvat hankehakemusten ja hankesuunnitelmien laatimisen lisäksi hankkeiden os-

tolaskut, maksut, kilpailutukset, kustannusten seurannat, raportoinnit, maksatusha-

kemukset ja näistä mahdollisesti syntyvät lisäselvitykset. Toimistopäällikkö tekee 

tiiviisti yhteistyötä toimitusjohtajan, tilitoimiston ja rahoittajatahojen kanssa. Hank-

keen seuranta-, väli- ja loppuraporttien laatimisen päävastuu on kulloinkin kyseessä 

olevan hankkeen asiantuntijoilla, mutta toimistopäällikkö seuraa ja täydentää niitä 

tarpeen mukaan ja tarkistuttaa toimitusjohtajalla ennen rahoittajalle lähettämistä. 

Edellä mainittujen lisäksi toimistopäällikön työnkuvaan kuuluu ohjausryhmän ko-

kouksissa sihteerin tehtävät.  

 

Kuviossa 2 esitetään Satafoodin hankkeiden toteutuksen nykytila. Mikäli siitä poiste-

taan toimistopäällikkö, se tarkoittaa, että moni asia jää menemättä eteenpäin tai ei 

etene siinä aikataulussa kuin pitäisi. Haluan painottaa, että jokaisen työpanos on tär-

keä. Mikäli yksi laatikko puuttuu, se vaikuttaa myös muiden laatikoiden toimintaan. 

Se, että esimerkiksi toimistopäällikön työpanos puuttuu, vaikuttaa välillisesti kaik-

keen. Toimistopäällikön työpanos hankkeiden hallinnoinnissa on syytä avata, koska 

hänen työnsä Satafoodin kaltaisessa organisaatiossa on erittäin oleellisessa asemassa. 

Lisäksi Satafoodin tilintarkastajilta on tullut palautetta siitä, että sijaisjärjestelyt on-

tuvat. Heidän mielestään on syytä miettiä, millä tavalla hankkeiden hallinnointi on 

tarkoitus hoitaa toimistopäällikön poissa ollessa.   
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Kuvio 2. Hankkeiden toteutuksen nykytila Satafoodissa. 

 

Toimistopäällikön työnkuvaan kuuluvat muun muassa raporttien, maksatushakemus-

ten ja näistä johtuvien lisäselvitysten antaminen hanketta rahoittaville tahoille. Esi-

merkiksi Komission antama määräys 90 päivän käsittelyajoista maksatushakemuk-

sissa, tarkoittaa sitä, että EAKR-rahoitteisissa hankkeissa rahoittajan on 90 vuoro-

kauden sisällä, pois lukien ne ajat, jolloin hakemus on palautettuna hakijalle lisäsel-

vityksiä tai tarkennuksia varten, maksettava hakijalle tuen osuus. Mikäli ainoastaan 

yksi henkilö tekee maksatushakemuksia ja vastaa lisäselvityksiin, tarkoittaa se sitä, 

että mahdollisesti lisäselvityksiä tulee juuri hänen poissa ollessaan ja näin ollen vas-

tausten antaminen viivästyy. Tämä tarkoittaa sitä, että myös maksatusten aika pitenee 

ja eurojen saanti tilille viivästyy. Hankehallinnointiin tarvitaan osaavaa henkilökun-

taa, siksi koko Satafoodin henkilökunnan on tärkeä tietää miksi ja miten hankkeita 

hallinnoidaan. 

 

Tavoitetilanteessa (Kuvio 3) Satafoodin koko henkilökunta tietää miten hankeproses-

si etenee sekä osaa käsitellä ostolaskut, maksut, hoitaa ostopalvelujen kilpailuttami-
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sen, tehdä kustannusten seurannat ja maksatushakemukset liitteineen, olla yhteydessä 

tilitoimistoon sekä vastata mahdollisiin rahoittajalta tuleviin lisäselvityspyyntöihin.  

Päävastuu edellä mainituista työtehtävistä on edelleen toimistopäälliköllä, mutta hä-

nen poissa ollessaan Satafoodin henkilöstöllä on valmius tehdä näitä töitä. Tällä ta-

valla varmistetaan, etteivät asiat jää tekemättä tai menemättä eteenpäin. 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 3. Hankkeiden toteutuksen tavoitetila Satafoodissa. 

 

Satafood on saanut hanketoimintaan varoja EU:n maaseuturahastosta eli Euroopan 

maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (jäljempänä maaseuturahasto) ja Eu-

roopan aluekehitysrahastosta (jäljempänä EAKR), mutta myös muun muassa ope-

tusministeriöltä ja ympäristöministeriöltä. Tässä opinnäytetyössä hankkeiden hakua 

ja hankehallinnointia katsotaan EAKR:stä ja maaseuturahastosta rahoitettavien hank-

keiden kautta. Työn rajaus on tehty siksi, että edellä mainitut rahastot ovat olleet Sa-

tafoodin hankkeiden rahoittajina yleisimmät tahot. Tässä työssä ei käsitellä kanavia, 

joiden kautta yritykset voivat hakea avustuksia (investoinnit, aloittaminen, kehittä-

minen). EAKR:stä ja maaseuturahastosta haettavia hankkeita katsotaan lähinnä Sata-
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kunnan alueen kannalta, koska Satafoodin toiminnan ydinalue on edellä mainittu 

maakunta. 

 

Kuvio 4 kuvaa tämän opinnäytetyön etenemistä. Valmis työ sisältää teoreettisen taus-

toituksen aiheeseen sekä hankkeiden hakemisessa ja toteuttamisessa huomioitavaksi 

otettavia asioista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 4. Opinnäytetyön eteneminen. 

4 TUTKIMUSMENETELMÄT 

4.1 Tutkimuksen lähestymistapa 

Tämän opinnäytetyön lähestymistavaksi valittiin tapaustutkimus. Metsämuuronen 

(2006, 90) toteaa, että tapaustutkimus eli ”case study” voidaan määritellä yksinker-

taistettuna tarkoittamaan toiminnassa olevan tapahtuman tutkimukseksi. Tapaustut-

kimus soveltuu erittäin hyvin lähestymistavaksi, kun halutaan esimerkiksi ratkaista 

organisaatiossa ilmennyt ongelma. Tapaustutkimuksen avulla voidaan luoda kehit-

tämisideoita tai ratkaisuehdotuksia havaittuun ongelmaan. Tapaus voi olla lähes mikä 

tahansa: yksilö, ryhmä, osasto, yritys, tuote, järjestelmä, palvelu, toiminta, prosessi 

jne. (Metsämuuronen 2006, 90; Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2014, 37; Ojasalo ym. 
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Teoria 
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2014, 52.)  Tutkittavasta kohteesta pyritään tapaustutkimuksen luonteelle ominaisesti 

keräämään monella tavalla tietoa (Metsämuuronen 2006, 91). Tässä opinnäytetyössä 

haluttiin avata hankehallinnoinnin prosessia. 

 

Tapaustutkimus perustuu tutkittavan omiin kokemuksiin, tapaustutkimuksen tuloksia 

on mahdollista soveltaa käytännössä ja raportointi voidaan tehdä kansantajuiseksi. 

Välttämällä tutkimuksille tyypillistä tiedeslangia, tapaustutkimuksella voidaan tavoit-

taa monenlainen lukijakunta. (Metsämuuronen 2006, 91.) Tapaustutkimuksessa muu-

tosta ei viedä eteenpäin tai kehitetä varsinaisesti mitään konkreettisesti, vaan tapaus-

tutkimuksen avulla voidaan luoda esimerkiksi ratkaisuehdotus havaittuun ongelmaan 

(Ojasalo ym. 2014, 37).  

 

Tapaustutkimuksen avulla voidaan ymmärtää kehittämisen kohdetta kokonaisvaltai-

sesti. Tapaustutkimuksessa ei haeta niinkään selvyyttä laajasta joukosta, vaan tärke-

ämpää on saada selville suppeasta kohteesta mahdollisimman paljon. Miten, mitä ja 

miksi ovat kysymyksiä, joihin tapaustutkimuksessa haetaan useimmiten vastauksia. 

Tutkimuksen kohde tulisi aina valita käytännön tarpeen ja tavoitteiden pohjalta. 

(Ojasalo ym. 2014, 52 – 53; Syrjälä, Ahonen, Syrjäläinen & Saari 1996, 21.) 

4.2 Laadullinen tutkimus 

Tutkimusmenetelmä voi olla kvantitatiivinen tai kvalitatiivinen. Kvantitatiivinen, 

määrään pohjautuva tutkimus vastaa kysymykseen miten moni, miten paljon, miten 

usein ja miten tärkeä jokin asia on. Se pohjautuu tarkkaan otantaan ja sen tulokset 

ilmoitetaan prosentteina, tonneina, kappaleina tms. Kvalitatiivinen, syventävä tutki-

mus auttaa ymmärtämään käyttäytymistä, se vastaa kysymykseen miksi ja miten. 

Kvalitatiivinen tutkimus perustuu pieneen määrään tutkittavia tapauksia ja sen kirjal-

linen raportti kuvaa käyttäytymistä ja ajatuksia. (Lotti 1995, 42.) Tutkimuksellinen 

osuus tässä työssä toteutettiin kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena.  

 

Laadullisen tutkimuksen määritteleminen on vaikeaa, sillä laadullisuus viittaa 

enemmän käytäntöön kuin loogisuuteen. Laadullinen tutkimus nähdään usein tilastol-

lisen - määrällisen eli kvantitatiivisen tutkimuksen vastakohdaksi. (Koskinen, Ala-
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suutari & Peltonen 2005, 30.) Laadullisella tutkimuksella pyritään löydöksiin ilman 

tilastollisia menetelmiä tai muita määrällisiä keinoja. Laadullinen tutkimus käyttää 

sanoja ja lauseita, kun taas määrällinen tutkimus perustuu lukuihin. Laadullinen tut-

kimus tutkii yksittäistä tapausta, kun taas määrällinen tapausten joukkoa. (Kananen 

2008, 24 - 25.)  

 

Laadullisen tutkimuksen yksi keskeisimmistä tunnuspiirteistä on, että se korostaa 

todellisuuden ja sen kautta saatavan tiedon yksilöllistä luonnetta. Tutkimuksessa tar-

kastellaan yksittäisiä tapauksia. Tutkimukseen osallistuvan henkilön näkökulma tulee 

esille. (Puusa & Juuti 2011, 48.) Laadullisen tutkimusprosessin etenemisessä aluksi 

on uteliaisuus ja motiivi tutkia kohdetta. Kiinnostuksen jälkeen mietitään tutkimus-

ongelmaa. Aineiston kerääminen aloitetaan tutkimusmenetelmän valinnan jälkeen, 

teorian sulautuessa osaksi havainnointiprosessia. (Koskinen ym. 2005, 39.) Laadulli-

nen tutkimus nojaa siis ensisijaisesti aineistoonsa, siksi sitä kutsutaan myös tutkimus-

logiikaltaan aineistolähtöiseksi (Anttila 2006, 184). 

 

Kaikista organisaatioista löytyy paljon sellaisia henkilöitä, joilla on osaamiseen ja 

kokemukseen perustuvaa tietoa. Tällaista tietoa kutsutaan hiljaiseksi tiedoksi. Tämä 

kokemukseen perustuva tieto tulisi saada kaikkien käyttöön. (Ojasalo ym. 2014, 27.) 

Todellisen elämän kuvaaminen on laadullisessa tutkimuksessa lähtökohtana. Laadul-

lisessa tutkimuksessa tavoitteena on kohteen kokonaisvaltainen tutkiminen. Kohde-

joukkoa ei valita satunnaisotoksella, vaan valitaan tarkoituksenmukaisesti. (Hirsjärvi, 

Remes & Sajavaara 2006, 152 - 155.) Kokonaistutkimuksen sijaan tehdään otantaan 

pohjautuva tutkimus, jolla saadaan riittävän tarkka tulos. Laadullisessa tutkimuksessa 

tutkittavien valintaan tulee kiinnittää huomiota. Tavoitteena on valita juuri ne henki-

löt, jotka tietävät tutkittavasta ilmiöstä eniten. (Kananen 2008, 37.) Laadullisissa me-

netelmissä puhutaan harkinnanvaraisesta näytteestä otoksen sijaan. Tutkimuksen 

kohde on siis harkitusti valittu, sellainen, josta halutaan lisää tietoa. (Ojasalo ym. 

2014, 105.)  
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4.3 Tiedonkeruun menetelmä 

Tutkimuksessa toimimme kuten jokapäiväisessä elämässä, teemme havaintoja kaiken 

aikaa. ”Tarkkailemme ihmisiä ja uusiin tilanteisiin joutuessamme yritämme päästä 

selville, mistä on kysymys. Tutkimuksen kielellä edellä oleva muuttuu puheeksi me-

netelmistä. Tarkkailu on tutkimuksessa sitä, että keräämme aineistoa havainnoinnin 

menetelmää käyttäen. Kysely on sitä, että turvaudumme haastattelumenetelmään tai 

kyselylomakkeisiin. Tutkimusmenetelmä koostuu siis niistä tavoista ja käytännöistä, 

joilla havaintoa kerätään”. (Hirsjärvi ym. 2006, 172.) Yksi eniten käytetyistä tiedon-

keruumenetelmistä on kysely. Kysely on nopea, tehokas ja sitä voidaan käyttää mo-

nella eri tapaa. Tyypillisimpiä tapoja ovat postitse lähetetyt kyselylomakkeet, puhe-

limitse tai kasvokkain tehdyt kyselyt sekä internetin välityksellä tehdyt kyselyt. (Oja-

salo ym. 2014, 121.) 

 

Laadullisessa tutkimuksessa tapaukset valitaan tiedon saantia silmällä pitäen. Vali-

taan tapaukset, joilta saadaan ilmiön kannalta parasta tietoa. (Kananen 2008, 75 - 

76.) Laadullisen tutkimusmenetelmän yleisimmät aineistonkeruumenetelmät ovat 

kysely, haastattelu, havainnointi ja erilaisiin dokumentteihin perustuva tieto. Mene-

telmiä voidaan käyttää joko rinnan, vaihtoehtoisesti tai eri tavoin yhdistettynä tutkit-

tavan ongelman mukaan. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 71.) Puusa ja Juuti (2011, 55) 

toteavat kirjassaan, että laadullisessa tutkimuksessa mukaan valitaan henkilöitä, jotka 

tietävät tutkittavasta ilmiöstä mahdollisimman paljon, joilla on kokemusta asiasta tai 

jotka edustavat jotain ryhmää, joka on olennainen tutkimuksen tarkoituksen kannalta. 

Tutkittavien lukumäärä ei siis ole ratkaiseva, vaan tieteellisyyden kriteerinä on laatu. 

Hirsjärvi ym. (2006, 183) toteavat kirjassaan, että kvalitatiivinen tutkimus ei aina 

merkitse sitä, että tutkittaviin on läheinen kontakti. Tutkija voi olla etäälläkin tutkit-

tavista. 

 

Tässä opinnäytetyössä tiedonhankintamenetelmäksi valikoitui sähköpostikysely. Ky-

selyn avulla pyrittiin saamaan selvyys lähinnä niistä haasteista, joita hankkeiden hal-

linnointi aiheuttaa. Syksyllä 2013 Satafoodin henkilökunnalta kysyttiin mielipiteitä 

siitä, miten he kokevat hankkeiden hallinnoinnin ja mikä siinä on haasteellisinta. 

Marraskuussa 2013 lähetettiin sähköpostikysely hankkeita rahoittaville tahoille ja 

helmikuussa 2014 hankkeiden toimenpiteitä toteuttaville tahoille. Sähköpostikyselyn 
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avulla haluttiin selvittää näiden tahojen näkemykset hankkeiden hallinnoinnista.  Se-

kä lisätietoa haluava henkilö että kyselyyn valikoidut henkilöt ovat läpikäyneet sa-

moja hankkeiden hallinnointiin liittyviä prosesseja. Sähköpostikysely sopi tähän työ-

hön erittäin hyvin, koska kyseessä oli lyhyt, selkeätavoitteinen kysely. 

 

Sähköpostin välityksellä voidaan vaivattomasti esittää kysymyksiä henkilöille, oli-

vatpa he sitten viereisessä huoneessa tai toisella puolella maapalloa. Sähköpostiky-

selyn etuina nähdään muun muassa se, että sen avulla voidaan tavoittaa henkilöitä 

ajasta ja paikasta riippumatta sekä lähettää nopeasti kysymykset monelle eri vastaan-

ottajalle samalla kertaa. Lisäksi voidaan tavoittaa henkilöitä, joita ei ehkä puhelimit-

se helposti tavoittaisi. Kyselyyn vastaajan näkökulmasta sähköpostikysely on vaiva-

ton. He voivat itselleen sopivana hetkenä vastata kysymyksiin. (Jyväskylän yliopis-

ton www-sivut 2002.) 

5 EUROOPAN UNIONI JA HANKKEET 

5.1 Euroopan unioni 

Vuonna 1952 kuudesta jäsenmaasta koostunut taloudellisen yhteistyön yhteisö on 

kasvanut 28 maan unioniksi (Euroopan unionin www-sivut 2014). Euroopan unioni 

(jäljempänä EU) koostuu itsenäisistä demokraattisista valtioista, jotka tavoittelevat 

yhteistä eurooppalaista etua. Valtiot ovat luopuneet osasta kansallista itsemääräämis-

oikeuttaan, jotta voisivat yhdistää useamman maan voimat. Jäsenmaat säilyttävät it-

senäisyytensä, mutta ovat luovuttaneet osan päätöksenteon vallasta unionin toimieli-

mille. (Ruonala & Pietilä 2014, 12; Euroopan komissio 2013, 3.) EU:n toimielimiä 

ovat Eurooppa-neuvosto, Euroopan unionin komissio, Euroopan unionin neuvosto 

(ministerineuvosto) eli neuvosto, Euroopan parlamentti, Euroopan unionin tuomiois-

tuin, Euroopan tilintarkastustuomioistuin ja Euroopan keskuspankki (Erkkilä & Tiili-

kainen 2012, 26 - 32; Ruonala & Pietilä 2014, 32).  
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”Eurooppa-neuvosto on unionin jäsenvaltiomaiden valtion- ja hallitusten päämiesten 

muodostama elin” (Erkkilä & Tiilikainen 2012, 32). ”Eurooppa-neuvosto edustaa 

kaikkein korkeinta jäsenvaltiomaiden välisen poliittisen yhteistyötahon muotoa. ”Eu-

rooppa-neuvosto on käytännössä EU:n ylin poliittinen päättävä elin, vaikka se ei ole 

varsinainen lainsäätäjä. Valtionpäämiehet voivat kuitenkin tehdä koko EU:ta sitovia 

päätöksiä” (Ruonala & Pietilä 2014, 32 - 34.) Suomea Eurooppa-neuvostossa edustaa 

pääministeri. 

 

”Euroopan unionin komissio käyttää EU:ssa aloitteenteko- ja täytäntöönpanovaltaa 

sekä myös valvoo unionin oikeuden noudattamista jäsenmaissa ja unionin toimieli-

missä. Komissio koostuu 28 jäsenestä eli komissaarista. Kullakin jäsenmaalla on 

komissiossa yksi komissaarin paikka” (Erkkilä & Tiilikainen 2012, 26.) 

 

”Euroopan unionin neuvosto (ministerineuvosto) eli neuvosto on toinen unionin 

lainsäädäntöelimistä” (Erkkilä & Tiilikainen 2012, 30). Euroopan unionin neuvoston 

puheenjohtajamaista on sovittu vuoteen 2020 asti. Puheenjohtajuus kestää puoli 

vuotta. Puheenjohtajamaan tehtävänä on muun muassa saada jäsenvaltiot löytämään 

yhteinen näkemys lainsäädäntöehdotuksesta. Vuonna 2015 EU:n puheenjohtajamaat 

ovat Latvia ja Luxemburg, Suomella on seuraava puheenjohtajuus vuonna 2020. 

(Ruonala & Pietilä 2014, 38 - 39.) 

 

”Euroopan parlamentti on ainoa EU:n toimielin, jonka jäsenet ovat suoraan kansa-

laisten valitsemia. Parlamentti on neuvoston ohella unionin keskeinen lainsäätäjä” 

Ruonala & Pietilä 2014, 42.) Parlamentti päättää myös EU:n budjetista. ”Parlamentti 

käyttää budjettivaltaa hyväksymällä unionin talousarvion yhdessä Euroopan unionin 

neuvoston kanssa” (Erkkilä & Tiilikainen 2012, 27.) 

 

Euroopan unionin tuomioistuin valvoo, että EU:n lainsäädäntöä tulkitaan ja sovelle-

taan kaikissa jäsenmaissa yhdenmukaisesti. ”EU:n tuomioistuin ei säädä lakeja, mut-

ta sen päätökset muovaavat unionin oikeutta ja sen tulkintaa” Ruonala & Pietilä 

2014, 48.)   

 

Euroopan tilintarkastustuomioistuin valvoo, että EU:n varoja käytetään lainmukai-

sesti, taloudellisesti ja tehokkaasti sovitun mukaisesti. Tilintarkastustuomioistuin ei 
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ole tuomioistuin, vaan toimii unionin varainkäytön ulkoisena tarkastajana. Komissi-

on tehtävä on määrätä rangaistuksia. (Erkkilä & Tiilikainen 2012, 28; Ruonala & 

Pietilä 2014, 54.) 

 

”Euroopan keskuspankki EKP vastaa unionin yhteisestä rahapolitiikasta sekä hallin-

noi euroalueen yhteistä valuuttaa euroa” (Erkkilä & Tiilikainen 2012, 26).  

5.2 Hanketoimintaa säätelevät keskeiset lait, asetukset ja muut määräykset 

Lakeja, asetuksia ja muita määräyksiä hanketoiminnan taustalla on useita. Kansalli-

sen lainsäädännön lisäksi tulee ottaa huomioon Euroopan Unionin lainsäädäntö.  Joi-

takin säädöksiä sovelletaan kaikissa EU-maissa, kun taas toisia vain osassa EU-

maita. Säädöksistä toiset ovat sitovia, toiset eivät. Asetukset ovat sitovia määräyksiä 

ja niitä sovelletaan kaikkialla EU:ssa. (Europa.eu:n www-sivut 2014.) 

 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1303/2013 annetaan yhtei-

set periaatteet, säännöt ja vaatimukset, jotka koskevat Euroopan rakenne- ja inves-

tointirahastojen (ERI-rahastot) toimintaa sekä rahastoihin sovellettavia yleisiä sään-

nöksiä kaudelle 2014–2020. Euroopan rakenne- ja investointirahastot (ERI-rahastot) 

koostuvat viidestä rahastosta: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Euroopan sosi-

aalirahasto (ESR), koheesiorahasto, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousra-

hasto (maaseuturahasto) ja Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR). (EUR-

Lex:n www-sivut 2015.) 

5.2.1 Maaseuturahastosta haettavia hankkeita säätelevät määräykset 

Maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) tavoitteena on muun 

muassa kestävän kehityksen periaatteita noudattaen monipuolistaa, uudistaa ja lisätä 

maaseudun elinkeinotoimintaa. Lakiin on tehty muutos (1176/2014) 19.12.2014.  

 

Lait löytyvät kokonaisuudessaan seuraavista linkeistä: 

https://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2014/sk20140028.pdf 

https://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2014/sk20141176.pdf 
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Maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain nojalla säädetään valtioneuvoston 

asetuksella (1174/2014) ja asetuksen muutoksella (539/2015) maaseudun hanketoi-

minnan tukemisesta.  

 

Asetukset löytyvät kokonaisuudessaan seuraavista linkeistä: 

https://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2014/sk20141174.pdf 

http://www.edilex.fi/saadoskokoelma/20150539.pdf 

 

Maaseutuviraston määräys nro 58/15 määrittelee kehittämishanketuen hakemisesta ja 

tukihakemuslomakkeesta. Maaseutuviraston määräys nro 31/15 antaa ohjeet yritys- 

ja hanketuella rahoitettujen toimenpiteiden edistymistä ja vaikuttavuutta koskevista 

selvityksistä sekä seurantatiedoista. Maaseutuviraston määräys nro 53/15 ohjeistaa 

kehittämishanketuen, maaseudun yritystuen ja toimintaryhmän toimintarahan mak-

sun hakemisesta. 

 

Maaseutuviraston määräykset kokonaisuudessaan löytyvät seuraavista linkeistä: 

https://www.finlex.fi/data/normit/42157-5815fi.pdf 

https://www.finlex.fi/data/normit/42105-31_15.pdf 

https://www.finlex.fi/data/normit/42179-5315fi.pdf 

5.2.2 Rakennerahastosta haettavia hankkeita säätelevät määräykset 

Rakennerahastotoimintaa säätelevät sekä kansalliset että EU:n lait ja asetukset. Tär-

keimpiä hanketoimintaa ohjaavia säädöksiä ovat ns. rahoituslaki ja -asetus sekä tuki-

kelpoisuusasetus. 

  

Laki alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta (8/2014) ja 

muutos (141/2015) eli ns. rahoituslaissa säädetään muun muassa tuen hakemiseen, 

myöntämiseen ja maksamiseen liittyvät ehdot.  

 

Lait löytyvät kokonaisuudessaan seuraavista linkeistä: 

http://www.tem.fi/files/38619/Laki_alueiden_kehittamisen_ja_rakennerahastohankke

iden_rahoittamisesta.pdf 
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https://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2015/sk20150141.pdf 

 

Lain nojalla on annettu valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja rakennera-

hastohankkeiden rahoittamisesta (357/2014). Asetuksessa annetaan tarkempia sään-

nöksiä muun muassa rakennerahastotuen enimmäismääristä, hakemisesta, maksami-

sesta ja ehdoista.  

 

Lain nojalla on annettu myös valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitet-

tavien kustannusten tukikelpoisuudesta (358/2014). Tässä ns. tukikelpoisuusasetuk-

sessa määritellään muun muassa hankkeissa käytettävät yksinkertaistetut kustannus-

mallit ja säädetään kustannusten tukikelpoisuudesta. Tämä tukikelpoisuusasetus kos-

kee kaikkia rakennerahastovaroilla rahoitettavia hankkeita.  

 

Asetukset löytyvät kokonaisuudessaan seuraavista linkeistä: 

http://www.tem.fi/files/39710/sk20140357_1_.pdf 

http://www.tem.fi/files/39711/sk20140358_1_.pdf 

5.3 Euroopan unionin hankkeiden toteuttaminen 

Eero Uusitalo (1998, 54) totesi jo vuonna 1998, että hankkeen perusidea on yksinker-

tainen. ”Asetetaan tavoite, harkitaan ja valitaan keinot tavoitteeseen pääsemiseksi eli 

valitaan toimijat, rakennetaan välttämättömät yhteistyösuhteet, hankitaan tarvittava 

rahoitus ja määritetään työlle kestoaika.” 

 

Menestyvän hankkeen taustalla on tarpeesta syntynyt hankkeen aihe, joka liittyy kes-

keisesti hakijan toimintaan ja tavoitteisiin. Hakuprosessi ja itse hankkeeseen liittyvä 

hallinto teettävät työtä siinä määrin, että hanketta ei kannata aloittaa pelkän EU-

rahoituksen vuoksi. EU:n tuki ei myöskään kata kaikkea hanketoiminnasta aiheutu-

neita kuluja, joten aiheen täytyy olla sellainen, johon todella halutaan panostaa. On 

kuitenkin kaikkien etu, että parhaat Suomen kehittämisideat eivät jää vain idean ta-

solle, vaan että ne myös toteutetaan. Saari (2014) kehottaa muuttamaan näkökantoja 

siten, että hankkeet nähdään enemmänkin sijoituksena kuin kulueränä, EU:n tuella 

ideoista voidaan tehdä totta. Suomen kehittäminen on suomalaisten yhteinen asia. 
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Päätöksentekoprosessit hanketta rahoittavilla tahoilla saattavat olla hyvinkin pitkiä. 

Ne voivat viedä normaalisti kuukausia, joskus jopa kokonaisen vuoden, hakemuksen 

jättämisestä siihen, kun hanke saa rahoituspäätöksen. On kuitenkin muistettava, että 

hakemuksen tekeminen sitoo henkilöresursseja ja siten myös maksaa. Pitkiin päätök-

sentekoaikoihin sopeutuminen vaatii yhteisöltä taloudellista liikkumavaraa, suunnit-

telutaitoa ja toiminnan pitkäjänteisyyttä, jota ei kaikilla ole ja karsii siten mahdollis-

ten hakijoiden joukkoa. Organisaatio voi omalla riskillä aloittaa hankkeen toimenpi-

teet, kun hakemus on tullut vireille. Tämä ei kuitenkaan ole taloudellisesti kannattava 

vaihtoehto, mikäli on pienikin epäilys siitä, että hankkeelle ei saada myönteistä ra-

hoituspäätöstä. 

 

Kehittämistyössä on hyvä pohtia hankkeisiin liittyviä riskejä ja epäonnistumisen 

mahdollisuuksia sekä eri osapuolten vastuita hankkeen eri vaiheissa. Hankkeille pitää 

laatia omat pelisäännöt, joiden mukaan kaikki osapuolet pelaavat. Hankesuunnitel-

maa tehtäessä oleellista on prosessin hallinta. Hankkeen edetessä eteen saattaa tulla 

odottamattomiakin esteitä, jolloin ensiarvoisen tärkeää on se, että on olemassa toimi-

va hankesuunnitelma.  On tiedostettava mitä tehdään, miten tehdään ja miksi tehdään 

sekä millaista lopputulosta tavoitellaan.  

6 EU-HANKKEIDEN RAHOITUS 

6.1 EU-hankkeiden hakijatahot ja rahoituskanavia 

Rahoitusta voivat hakea oppilaitokset, tutkimuslaitokset, erilaiset järjestöt, yritykset, 

kunnat, seutukunnat ja muut oikeuskelpoiset yhteisöt. Hankkeisiin saatavan EU-tuen 

tarkoitus on hyödyntää mahdollisimman laajaa kenttää. EU-tuen edellytyksenä on, 

että hankkeilla on myös kansallista rahoitusta. Kansallinen rahoitus käsittää valtion, 

kuntien sekä hankkeisiin osallistuvien yritysten, järjestöjen ja organisaatioiden omaa 

rahoitusta.  
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EU-hankkeet ovat kestoltaan, tavoitteiltaan, toiminnaltaan, toteuttajaltaan ja rahoitus-

rakenteeltaan määriteltyjä ja rajattuja. Hankkeisiin haetaan rahoitusta Euroopan 

unionin rakennerahastoista tai erillisohjelmista. Hankkeet on toteutettava hankesuun-

nitelman sekä päätöksessä hyväksytyn kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman mu-

kaisesti. Hankkeissa tulee noudattaa EU:n Neuvoston- ja komission asetuksia, Suo-

men valtion lakeja ja valtioneuvoston asetuksia sekä muita kansallisia määräyksiä.  

 

Kansallisella tasolla hallinnoidaan suurta osaa EU:n varoista, joten EU:n jokaisella 

jäsenmaalla on myös vastuunsa omalta osaltaan varojen käytöstä. Pääosin viiden 

keskeisen rahaston kautta tuetaan kaikissa EU:n jäsenvaltioissa talouden kehitystä. 

Nämä viisi keskeistä rahastoa ovat: Euroopan aluekehitysrahasto, Euroopan sosiaali-

rahasto, Koheesiorahasto, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto ja 

Euroopan meri- ja kalatalousrahasto. (EUR-Lex:n www-sivut 2015.) 

 

Hankkeen laadusta riippuu se, mistä hankkeeseen rahoitusta haetaan. Maaseuturahas-

tosta haettavien hankkeiden rahoitusta koordinoi maa- ja metsätalousministeriö, alue-

tasolla alueelliset Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (jäljempänä ELY). 

Aluekehityshankkeiden koordinointi on työ- ja elinkeinoministeriöllä, alueellisella 

tasolla alueelliset ELY-keskukset ja maakuntaliitot. 

 

Kuviossa 5 on hyvin pelkistetty kuvaus siitä, miten rahoitus komissiosta tulee kentäl-

le. 
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Kuvio 5. EU:n rakenne- ja maaseuturahastorahoituksen kanavoituminen Suomeen. 

6.2 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto 

Maa- ja metsätalousministeriö on laatinut Manner-Suomen maaseudun kehittämisoh-

jelman (jäljempänä maaseutuohjelma) rahoituskaudelle 2014–2020. Komissio hy-

väksyi maaseutuohjelman 12.12.2014, ja sen toteutus on käynnistynyt vuoden 2015 

aikana. (Maa-ja metsätalousministeriön www-sivut 2015 a.) 

 

Pukkilan (2014) mukaan, että Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston 

kautta rahoitetaan paikallisia, alueellisia, alueiden välisiä ja valtakunnallisia sekä 

kansainvälisiä kehittämishankkeita. Hankkeissa tarvitaan EU-osuuden lisäksi kansal-

lista rahoitusta, joka sisältää valtion ja kuntien varoja, lisäksi tarvitaan yksityistä ra-

hoitusta. Maaseuturahaston budjetista rahoitetaan eri toimialojen ja yhteisöjen koulu-

tus- ja kehittämishankkeita. Maaseutuohjelman tavoitteena on maaseutualueiden ke-

hitys. Erityisenä strategisena tavoitteena on biotalouden kehitys ja elinkeinoraken-

teen uudistuminen. Maaseuturahastosta ei voi hakea hankkeita, jotka ovat osa perus- 

tai jatkokoulutusta. (Maaseutu.fi www-sivut 2015.) 

 

Komissio 

Rakennerahasto Maaseuturahasto 

Maa- ja metsätalousministeriö 
Maaseutuvirasto 

Työ- ja elinkeinoministeriö 

ELY-keskukset 

Muun muassa SATAFOOD 

Maakuntaliitot ja ELY-keskukset 
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Tasavallan Presidentti Sauli Niinistö on hyväksynyt 17.1.2014 lain (L 28/2014) maa-

seudun kehittämisen tukemisesta. Laissa mainitaan (12 §), että tukea myönnetään 

prosentuaalisena osuutena hyväksyttävistä kustannuksista. Lain 13 §:ssä kerrotaan 

tuen muodoista. Tukikelpoisia kustannuksia voidaan korvata kertakorvauksena, pro-

senttiosuutena tai todellisiin kustannuksiin perustuvina. Tarkemmat säännökset ke-

hittämishanketuen myöntämisen edellytyksistä (5 §) ja yksinkertaistetuista kustan-

nusmalleista (24 § ja 25 §) annetaan Valtioneuvoston asetuksella. Valtioneuvoston 

asetus on annettu 18.12.2014. Kehittämishankkeisiin sekä koulutus- ja tiedonvälitys-

hankkeisiin myönnettävien tukien määrää käsitellään Valtioneuvoston muutosasetuk-

sessa (10 §). Lisäksi tulee ottaa huomioon Maaseutuviraston määräykset (31/15, 

53/15 ja 58/15). Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 31/ 15 käsittelee muun mu-

assa hanketuella rahoitettujen toimenpiteiden seurantatietoja ja raportointia. Nro 

53/15 käsittelee muun muassa kehittämishanketuen maksun hakemista ja nro 58/15 

koskee kehittämishanketuen hakemista ja tukihakemuslomaketta. 

6.2.1 Maaseuturahastosta haettavat hankkeet 

Kehittämishankkeilla edistetään yrittäjyyttä sekä parannetaan maaseudun palveluja ja 

asumisviihtyvyyttä. Kehittämishankkeilla voi toteuttaa monia ideoita, jotka paranta-

vat maaseudun palveluja ja elämänlaatua ja joiden tuloksista hyötyvät alueen yrittäjät 

ja asukkaat. Hankkeissa voi järjestää koulutusta, tiedottaa ja edistää yhteistyötä ja 

innovaatioita. Mahdollisuuksia on sekä pieniin että suuriin tekoihin. Kehittämis-

hankkeet voivat olla alueellisia, maakunnallisia, ylimaakunnallisia, valtakunnallisia 

tai kansainvälisiä. Alueiden välisissä hankkeissa hallinnointi on yhdessä ELY-

keskuksessa ja vaatii hyväksynnän (määrärahasiirron) jokaisessa toteutusalueen 

ELY-keskuksessa. Hyöty on kohdistuttava aina maaseutualueille eli osoitettava tar-

ve, mistä se kumpuaa. Toiminta ja hyöty eivät saa rajoittua vain yhteen tai harvaan 

ennalta tiedossa olevaan ryhmään. Pääasiallisena tavoitteen ei voi olla tavanomaiseen 

yrityksen kehittämiseen tai tuotekehitykseen liittyvien kustannusten poistaminen. 

Vaikutukseltaan pelkästään paikalliset hankkeet rahoitetaan pääsääntöisesti Leader-

toimenpiteestä (tarkemmin luvussa 6.2.2). Leader-ryhmät noudattavat oman strategi-

ansa mukaisia valintakriteereitä valitessaan rahoitettavia yhteistyötoimenpiteen tyyp-

pisiä hankkeita. (Pukkila 2014.)  
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Satakunnan alueelle on laadittu oma alueellinen maaseutustrategia, joka tukee valta-

kunnallista maaseutuohjelmaa. Ohjelma-alueena on koko Satakunta, pois lukien Po-

rin ja Rauman keskusta-alueet. Satakunnan alueellisen maaseudun kehittämisstrate-

gian 2014–2020 painopisteet ovat: ammatillinen ja erikoistunut osaaminen: tavoit-

teena ammattimainen alkutuotanto, osaavat yrittäjät ja työntekijät sekä tehokas tie-

donvälitys; uudet ratkaisut ja innovaatiot: tavoitteena myönteinen maaseutuimago, 

aktiivinen neuvonta ja tarvelähtöinen tutkimus sekä palveluiden uudet tuottamistavat; 

sekä dynaaminen yrittäjyys: tavoitteena yritystoiminnan ja toimintaympäristöjen ke-

hittäminen ja omistajavaihdosten edistäminen. (Satakunnan Ely-keskuksen www-

sivut 2014.) 

 

Maaseuturahastosta rahoitettavien hanketukien toimenpiteet ja alatoimenpiteet ovat 

seuraavat (Pukkila 2015 a): 

 

TP 1 Koulutus ja tiedonvälitys 

• ammatillinen koulutus ja taitojen hankkiminen: kohderyhmänä maa- ja met-

sätalousala sekä maaseutuyritykset. Tavoitteena muun muassa kilpailukyvyn, 

resurssitehokkuuden, johtamisen, innovatiivisuuden ja yritystoiminnan muun 

osaamisen vahvistamien 

• tiedonvälitys ja esittelytoimet: kohderyhmänä yritykset, muut toimijat ja 

asukkaat. Uusimman tiedon, innovaatioiden ja muun osaamisen saattaminen 

toimijoiden käyttöön 

 

TP 7 Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen 

• kehittämis-, palvelu- ja hoitosuunnitelmat. Uudenlaisen palvelutarjonnan 

suunnittelu ja yhteistyön kehittäminen 

• pieninfrastruktuurin luominen, parantaminen ja laajentaminen. Uusiutuva 

energia, asuinympäristön parantaminen ja yhteiset tilat 

• laajakaistainfrastruktuuri ja sähköiset palvelut: sähköisten palvelujen kehit-

täminen ja saatavuus 

• paikalliset palvelut: maaseutuväestölle suunnattujen palveluiden kehittäminen 

(myös investoinnit) 
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• vapaa-aika ja matkailuinvestoinnit: matkailu-, virkistys- ja vapaa-

ajanpalveluiden parantaminen 

• kulttuuri- ja luonnonperintö: maaseutumaiseman ja luonnonarvoltaan merkit-

tävien alueiden säilyttäminen, ennallistaminen ja kohentaminen 

 

TP 16 Yhteistyö 

• pilottihankkeet: uusien tuotteiden, käytäntöjen, menetelmien kehittäminen 

• yhteistyö pienten toimijoiden välillä: pienten yritysten yhteistyö, erityisesti 

matkailualalla 

• lyhyiden toimitusketjujen perustaminen ja kehittäminen: horisontaalinen ja 

vertikaalinen yhteistyö arvoketjun toimijoiden kesken sekä yli toimialarajojen 

• toimet ilmastonmuutosten hallitsemiseen ja siihen sopeutumiseen: innovatii-

viset menettelytavat ja teknologiat, hajautettu energian tuotanto, resurssite-

hokkuus 

• yhteistyö toimitusketjun toimijoiden välillä biomassan tarjoamiseksi kestäväl-

lä tavalla: erityisesti biotalouden klustereiden kehittäminen 

• maataloustoiminnan monipuolistaminen 

• muut ohjelman prioriteetteja tukevat yhteistyötoimet 

 

Pukkilan (2015 b) mukaan ohjelmakaudella 2014-2020 on kiinteät tukitasot, kiinteät 

tukitasot eivät kuitenkaan koske Leader-ryhmien rahoittamia hankkeita. Yleishyödyl-

lisessä kehittämishankkeessa julkisen tuen osuus on 100 prosenttia muu julkinen tuki 

mukaan luettuna. Huomioitavaa on, että kuntarahoitus lasketaan osaksi julkista rahoi-

tusta. Koulutukseen, joka kohdistuu maatalouden alkutuotannon tai maataloustuottei-

den jalostuksen tai kaupan pitämisen alalla toimiville pienille ja keskisuurille yrityk-

sille, mutta ei kohdistu tietylle toimialalle tai toimijajoukolle, tukea voidaan myöntää 

muu julkinen rahoitus mukaan lukien 90 prosenttia. Tiedonvälityshankkeisiin voidaan 

myöntää muu julkinen rahoitus mukaan lukien 100 prosenttia. Maaseudun kylien ja 

palveluiden kehittäminen -toimenpiteessä yksityisestä rahoitusosuudesta enintään 

100 prosenttia voidaan korvata vastikkeettomalla työllä (vastikkeeton työ mahdollis-

ta vain tässä toimenpiteessä). Vastikkeetta hankkeen hyväksi tehty työ on sellaista, 

joka on hankkeen toteuttamiseksi tarpeellista. Vastikkeetta tehdyn työn arvo on 15 

euroa tunnilta työn tekijää kohden (työn tekijän oltava vähintään 15-vuotias). Mikäli 
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työ tehdään esimerkiksi traktorilla, työkoneen arvo on lisäksi 30 euroa käyttötunnilta. 

Yhteistyöhankkeisiin voidaan tukea myöntää 100 prosenttia, mikäli kyseessä on pel-

kästään yleinen tiedon hankkiminen. Mikäli hyödynsaajina ovat pienet yritykset ja 

jonka tuloksia levitetään laajasti, voidaan tukea myöntää muu julkinen rahoitus mu-

kaan lukien 80 prosenttia. Taulukossa 1 on esitetty hankerahoituksen tukiprosentit 

tarkemmin (LIITE 1).  

 

Hanketuissa toimenpiteiden toteutusaika on enintään kolme vuotta, erityisestä syystä 

viisi vuotta. Määräaikaa voidaan pidentää kahdesti enintään vuodeksi kerrallaan. 

Hankkeen määräajan pidentymistä on anottava ennen toteutusajan päättymistä. Jat-

koajalle tulee olla hyväksyttävä syy, joka ei ole ollut ennakoitavissa hanketta haetta-

essa ja jatkoajan tulee olla hankkeen toteuttamisen kannalta välttämätön. Hankkeen 

määräajan pidennys on aina harkinnanvarainen (Pukkila 2015 b.) 

 

Hakemuksen käsittely ja päätöksenteko edellyttää seuraavien liitteiden lähettämistä 

hankehakemuksen mukana: jäljennös kokouspöytäkirjasta, jossa hankkeesta ja sitä 

koskevasta tukihakemuksesta on päätetty, yhdistysrekisteriote ja säännöt sekä selvi-

tys nimenkirjoitusoikeudesta, selvitys hakijan taloudellisesta tilanteesta (esimerkiksi 

tilinpäätösasiakirjat), selvitys vastikkeettomasta tehtävästä työstä, selvitys hakijan 

arvonlisäverovelvollisuudesta, tuensiirtosopimus (mikäli useampi toteuttajataho 

hankkeessa), sitoumukset tai vastaavat selvitykset yksityisen rahoituksen saamisesta 

hankkeelle sekä ohjausryhmän jäsenten suostumus. 

 

Maa- ja metsätalousministeriöltä, 4.3.2015, saadun tiedotteen perusteella, maa- ja 

metsätalousministeriö on vahvistanut Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjel-

man 2014–2020 toteutuksessa käytettävät valintaperusteet. Jokaisesta kriteerikohdas-

ta hanke voi saada 0–3 pistettä. Hankkeen tulee vähintään kahdesta kohdasta saada 

vähintään yksi piste, jotta se pääsee valintakäsittelyyn. 

 
”Valintaperusteet: Koulutushankkeet (toimenpide 1) 

Aihealueet: 

1. Missä määrin hanke edistää maaseutuohjelman ja suunnitelman strategian ja ta-

voitteiden toteutumista? (30 %) 
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2. Millainen on hankesuunnitelman laatu, kustannustehokkuus, vaikuttavuus ja toteu-

tettavuus? (30 %) 

3. Missä määrin hanke kykenee lisäämään osaamista? (20 %) 

4. Kohderyhmän ja tavoitteiden selkeys ja johdonmukaisuus (20 %) 

 

Jokaiselle aihealueelle annetaan pisteet 0–3. Täydet pisteet saadakseen hankkeen tu-

lee edistää merkittävästi ohjelman ja alueellisen suunnitelman toteutumista. Hanke-

suunnitelman laadun tulee olla erinomainen: tavoitteet, menetelmät, kohderyhmä ja 

sen tarpeet on erinomaisesti analysoitu ja toiminta on tavoitteellista ja johdonmukais-

ta sekä kustannustehokasta. Hankesuunnitelman kaikki osa-alueet ovat tasapainossa. 

Osaamisen lisäämiseen, uuden tiedon välitykseen ja käytäntöön viemiseen liittyvät 

tavoitteet ja keinot ovat vakuuttavia. Hanke hyödyntää laajasti tutkimustiedon ja 

muun hanketoiminnan tuloksia ja kytkee niitä toteutukseen. Hanke lisää merkittäväs-

ti uutta osaamista ja tietoa. Hankkeella on vipuvaikutuksia. Hankkeen kohderyhmä ja 

sen tarpeet on erinomaisesti selvitetty ja analysoitu. Hanke hyödyntää tehokkaasti 

asianmukaisinta ja uusinta tietoa ja menetelmiä. Hankkeella on hyvät edellytykset 

jalostaa tietoa kohderyhmän tarpeisiin. Välitettävä tieto kytkeytyy käytäntöön ja toi-

met ovat johdonmukaisia. Menetelmät ovat nykyaikaiset ja kohderyhmälle sopivat. 

Hanke ylittää ja hyödyntää alue-, toimiala- tai osaamisrajapintoja. 

 
Valintaperusteet: Tiedonvälityshankkeet (toimenpide 1) 

Aihealueet: 

1. Missä määrin hanke edistää ohjelman ja suunnitelman strategian ja tavoitteiden 

toteutumista? (30 %) 

2. Millainen on hankesuunnitelman laatu, kustannustehokkuus, vaikuttavuus ja toteu-

tettavuus? (30 %) 

3. Missä määrin hanke lisää tietoa ja edistää tiedon ja osaamisen tehokasta hyödyn-

tämistä? (20 %) 

4. Kohderyhmän ja tavoitteiden selkeys ja johdonmukaisuus (20 %) 

 

Jokaiselle aihealueelle annetaan pisteet 0–3. Täydet pisteet saadakseen hankkeen tu-

lee edistää merkittävästi ohjelman ja alueellisen suunnitelman toteutumista. Hanke-

suunnitelman laadun tulee olla erinomainen: tavoitteet, menetelmät, kohderyhmä ja 

sen tarpeet on erinomaisesti analysoitu ja toiminta on tavoitteellista ja johdonmukais-
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ta sekä kustannustehokasta. Hankesuunnitelman kaikki osa-alueet ovat tasapainossa. 

Uuden tiedon välitykseen ja käytäntöön viemiseen liittyvät tavoitteet ja keinot ovat 

erittäin vakuuttavia. Hanke hyödyntää laajasti tutkimustiedon ja muun hanketoimin-

nan tuloksia ja kytkee niitä toteutukseen. Hanke lisää merkittävästi tietoa. Hankkeel-

la on vipuvaikutuksia. Hanke välittää tehokkaasti ja monikanavaisesti tietoa. Hanke 

tukee innovaatiotoimintaa. Hankkeen kohderyhmä ja sen tarpeet on erinomaisesti 

selvitetty ja analysoitu. Hanke hyödyntää tehokkaasti asianmukaisinta ja uusinta tie-

toa ja menetelmiä. Hankkeella on hyvät edellytykset jalostaa tietoa kohderyhmän 

tarpeisiin. Välitettävä tieto kytkeytyy käytäntöön ja toimet ovat johdonmukaisia. 

Menetelmät ovat nykyaikaiset ja kohderyhmälle sopivat. Hanke ylittää ja hyödyntää 

alue-, toimiala- tai osaamisrajapintoja. 

 
 
Valintaperusteet: Palvelujen ja kylien kehittäminen (kehittämishankkeet, toi-

menpide 7) 

Aihealueet: 

1. Missä määrin hanke edistää maaseutuohjelman ja suunnitelman strategian ja ta-

voitteiden toteutumista? (30 %) 

2. Millainen on hankesuunnitelman laatu kustannustehokkuus, vaikuttavuus ja toteu-

tettavuus? (30 %) 

3. Missä määrin hanke parantaa maaseudun toimintamahdollisuuksia? (20 %) 

4. Missä määrin hanke lisää kumppanuutta, aktiivisuutta ja yhteisöllisyyttä (20 %) 

 

Jokaiselle aihealueelle annetaan pisteet 0–3. Täydet pisteet saadakseen hankkeen tu-

lee edistää merkittävästi ohjelman ja alueellisen suunnitelman toteutumista. Hanke-

suunnitelman laadun tulee olla erinomainen: tavoitteet, menetelmät, kohderyhmä ja 

sen tarpeet on erinomaisesti analysoitu ja toiminta on tavoitteellista ja johdonmukais-

ta sekä kustannustehokasta. Hankkeen odotetuilla tuloksilla on uutuusarvoa. Hank-

keen tavoitteena on luoda uutta toimintaa, uusia mahdollisuuksia tai toimintamalleja. 

Hanke ratkaisee erityiskysymyksiä. Hanke parantaa toimintamahdollisuuksia tai 

elämänlaatua merkittävästi ja tuottaa uusia ja toimivia toimintamalleja tai ratkaisuja. 

Hankkeella on vipuvaikutuksia. Hankkeen tulosten siirrettävyys on erinomainen. 

Hanke lisää merkittävästi aktiivisuutta, yhteistyötä, yhteisöllisyyttä ja rakentaa 

kumppanuuksia yli alue-, toimiala- tai osaamisrajapintojen. 
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Valintaperusteet: Yhteistyöhankkeet (toimenpide 16) 

Aihealueet: 

1. Miten hyvin hanke toteuttaa ohjelman ja suunnitelman strategiaa ja tavoitteita?  

(30 %) 

2. Millainen on esityksen kustannustehokkuus, laatu, vaikuttavuus ja toteutettavuus? 

(30 %) 

3. Miten hanke edistää elinkeinojen kehitystä hyödyntämällä tietoa ja osaamista?  

(20 %) 

4. Miten hyvin hanke edistää kumppanuutta ja sitoutumista? (20 %) 

 

Jokaiselle aihealueelle annetaan pisteet 0–3. Täydet pisteet saadakseen hankkeen tu-

lee edistää merkittävästi ohjelman ja alueellisen suunnitelman toteutumista. Hanke-

suunnitelman laatu ja kustannustehokkuus on erinomainen ja odotettavissa olevat 

vaikutukset merkittäviä. Tavoitteet, menetelmät, kohderyhmä ja sen tarpeet on erin-

omaisesti analysoitu ja toiminta on johdonmukaista. Hanke hyödyntää tehokkaasti 

parasta tietoa ja kytkee sitä käytäntöön. Hanke mahdollistaa merkittäviä uusia ja toi-

mivia tuotteita, palveluita, toimintamalleja tai ratkaisuja ja sillä on vipuvaikutuksia. 

Suunnitelma osoittaa hankkeen osallistujien vahvaa sitoutumista, ylittää rajapintoja 

ja osoittaa uusia kumppanuuksia” (Maa- ja metsätalousministeriön www-sivut 2015 

b.) 

 

Päätös Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 toteutuksessa 

käytettävistä valintaperusteista löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta: 

http://www.mmm.fi/attachments/maaseutu/hO09qKi43/VALINTAKRITPAA040315

.pdf 

 

 Hakemus toimitetaan toimivaltaiselle ELY-keskukselle tai Leader-ryhmälle. Maa-

seuturahastossa on käytössä sähköinen hakumenettely Hyrrä-järjestelmällä, paperi-

hakemus on teoriassa mahdollinen (paperilomakkeet löytyvät suomi.fi-palvelusta). 

Hakemus tulee vireille, kun riittävät tiedot on esitetty. Vireille tulosta tulee ilmoitus 

hakijalle ja samalla hakija saa tiedon käsittelijästä ja arvion käsittelyajasta. Hakija 

voi aloittaa hankkeen toimenpiteiden toteuttamisen omalla riskillä vireille tulon jäl-

keen. (Pukkila 2015.)  
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Hankehakemus sisältää seuraavat kohdat:  

1. Hakija: selvitys hakijan toiminnasta, organisaatiosta, ammattitaidosta, koke-

muksesta ja taloudellisesta tilanteesta sekä hankkeen toteuttamiseksi varatuis-

ta henkilö- ja muista voimavaroista 

2. Hankkeen tarve ja tausta: mihin ongelmaan, epäkohtaan, todettuun tarpeeseen 

hankkeella haetaan ratkaisua 

3. Hankkeen tavoitteet: mitä tavoitteita hankkeella on ja miten tuloksia seura-

taan 

4. Hankkeen toimenpiteet ja toteutustapa sekä riskit toteutuksessa: mitkä ovat 

hankkeen konkreettiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi, mitkä tahot 

osallistuvat hankkeen toteuttamiseen, hankkeen toteutus- ja rahoitusvastuut 

sekä tarvittavat sopimusjärjestelyt, miten hankkeessa huomioidaan kestävän 

kehityksen periaatteet, minkälaisia riskejä hankkeessa on ja miten niihin va-

raudutaan 

5. Yhteys Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan sekä alueelliseen 

ohjelmaan tai paikalliseen strategiaan: miten hankkeella edistetään Manner-

Suomen maaseudun kehittämisohjelman / alueellisen ohjelman / paikallisen 

strategian tavoitteita, miten hankkeessa on huomioitu aiemmin toteutetut 

muut hankkeet 

6. Toiminta-alue, kohderyhmä, hyödynsaajat sekä aikataulu: mikä on hankkeen 

pääasiallinen kohderyhmä, miten kohderyhmä on valittu ja miten hankkeesta 

tiedotettu, muut tahot joihin hanke kohdistuu, miten hankkeen toimenpiteet 

on suunniteltu aikataulutettavan 

7. Hankkeen eritelty kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma: mahdollisimman 

tarkkaan yksilöity arvio hankkeen kustannuksista koko hankkeen ajalta, ra-

hoitussuunnitelmassa selvitys miten yksityinen rahoitus aiotaan saada hank-

keelle, mikäli hankkeessa tarvitaan kuntarahaa selvitys sen saamisesta, muus-

ta julkisesta rahoituksesta selvitys mikäli sitä esitetään hankkeelle 

8. Miten hankkeessa syntyvää toimintaa jatketaan hankkeen päättymisen jälkeen 

9. Tiedottaminen: miten tuloksista tiedotetaan hankkeen aikana ja hankkeen 

päättymisen jälkeen 

 

Rahoitusta haetaan sähköisesti Hyrrä-järjestelmässä, jonka kautta hankehakemuksia 

voi jättää jatkuvasti. Hankkeet osallistuvat avoimeen valintamenettelyyn, hakemuk-
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set käsitellään hakujaksoittain. Jakson aikana tulleet hakemukset pisteytetään toi-

menpidekohtaisia valintakriteereitä käyttäen päätettäessä myönteisestä hankepäätök-

sestä. Valintakriteerien käyttö takaa avoimen ja tasapuolisen päätöksenteon. Hank-

keen on täytettävä tukikelpoisuuskriteerit sekä saatava minimipistemäärä valintakri-

teereistä päästäkseen rahoitusvalintaan. Hyvä hankehakemus sisältää siis valintakri-

teerien kannalta oleelliset asiat ja hankkeen läpimeno edellyttää, että valintakriteerit 

on otettu huomioon. (Pukkila 2015 b.) 

6.2.2 Leader-rahoitus 

LEADER on toimintatapa, jolla julkista valtaa siirretään paikallisille. Se avaa mah-

dollisuuden kehittää kotiseutua paikallisten tarpeiden mukaan ja paikallisin voimin. 

LEADER on lyhenne ranskankielisistä sanoista Liason Entre Actions de Develop-

pement l'Economie Rurale, suomeksi käännettynä ”yhdyssiteet maaseudun talouden 

kehittämiseen tähtäävien toimien välillä”. (Maa- ja metsätalousministeriön www-

sivut 2014.) 

 

Suomessa toimii 54 Leader-ryhmää, joista Satakunnan alueella on viisi. Leader Jout-

senten reitti toimii Huittisten, Hämeenkyrön, Punkalaitumen ja Sastamalan kunnissa. 

Leader Karhuseudun toimialueeseen kuuluvat Harjavallan, Kokemäen, Porin ja Ulvi-

lan kaupungit sekä Luvian ja Nakkilan kunnat. Leader Pohjois-Satakunnan toimialu-

eeseen kuuluvat Honkajoki, Ikaalinen, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Kihniö, Meri-

karvia, Parkano, Pomarkku ja Siikainen. Leader Pyhäjärviseutu toimii Euran, Köyli-

ön ja Säkylän alueilla. Leader Ravakka toimii Eurajoen, Rauman, Pyhärannan, Laiti-

lan, Uudenkaupungin, Mynämäen ja Vehmaan alueilla. Leader-rahoituksella voidaan 

tukea muun muassa yritysten perustamista, kehittämistä ja investointeja, kylien elin-

voimaisuutta, harrastusmahdollisuuksia ja kansainvälistä toimintaa. Leader-

hankkeiden avulla voidaan kehittää omaa paikkakuntaa esimerkiksi parantamalla ky-

län palveluja, rakentamalla tai kunnostamalla kokoontumispaikkoja ja lisäämällä 

nuorten harrastusmahdollisuuksia. Tuettavan kohteen tai asian pitää olla yleishyödyl-

linen, pääsääntöisesti kaikkien alueen asukkaiden ja toimijoiden käytettävissä. (Lea-

der-Suomen www-sivut 2015.) 
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Leader Joutsenten reitin kehittämistyön painopisteet ovat yrittäjyyden tukeminen ja 

uusien työpaikkojen synnyttäminen, paikallisyhteisöjen kehittäminen, uusiutuvien 

energialähteiden käytön edistäminen, nuorten hyvinvointi ja paikallinen kulttuurituo-

tanto. (Leader Joutsenten reitin www-sivut 2015). 

 

Kehittämisohjelman hankkeiden valinnassa noudatetaan seuraavia valintakriteereitä: 

1. yhteensopivuus kehittämisohjelman strategioiden ja läpileikkaavien teemojen 
kanssa 

2. aitoon ruohonjuuritason tarpeeseen perustuminen 

3. innovatiivisuus ja uusien toimintatapojen etsiminen 

4. pysyvien vaikutusten luominen 

5. uusien työpaikkojen synnyttäminen 

6. toiminnan kannattavuuden lisääminen 

7. riittävä omarahoitus ja henkilöresurssit 

8. realistinen panos-tuotos – suhde 

9. tasa-arvon edistäminen 

10. kestävän kehityksen edistäminen 
 

”Leader-ryhmän hallitus pisteyttää ja arvioi hankkeen tarkoituksenmukaisuuden 

oman ohjelmansa ja asetettujen valintakriteerien perusteella ja antaa puoltavan lau-

sunnon. Tukihakemus sekä lausunto lähetetään paikalliseen ELY-keskukseen, joka 

voi poiketa Leader-hallituksen puoltavasta hankepäätöksestä vain, jos se ei ole lakien 

ja asetusten mukainen. Pisteytyksessä hanke voi saada nollasta kahteen pistettä kuta-

kin valintakriteeriä kohti. Kaksi pistettä tarkoittaa, että hanke toteuttaa kriteeriä hy-

vin. Yhden pisteen saa, jos hanke toteuttaa kriteeriä jonkin verran. Nolla pistettä on 

tuomiona silloin, kun hanke ei toteuta kriteeriä lainkaan. Poikkeuksen muodostavat 

ns. pakolliset valintakriteerit (1. = 2/4p, 7. = 1/2p, 8. = 1/2p). Yhteenlaskettuna hank-

keen arviointipisteet voivat siis vaihdella 0:sta 22:een. Puollettavien hankkeiden on 

saavutettava vähintään 16 pisteen taso” (Leader Joutsenten reitin www-sivut 2015.) 

Hanke voidaan aloittaa, kun hankehakemus on vireillä eli Leader-ryhmä (tai ELY-

keskus) on vastaanottanut sen. Suositeltavaa on odottaa ELY-keskuksen tekemää 

päätöstä tuen myöntämisestä – muuten hankkeen toteuttaja toimii omalla riskillä. Sa-
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tafoodin kotipaikkakunta on Huittinen, joten se kuuluu Leader Joutsenten reitin ry:n 

alueelle. 

6.3 Euroopan aluekehitysrahasto 

Suomi saa EU:lta tukea kahdesta rakennerahastosta: Euroopan aluekehitysrahastosta 

(jäljempänä EAKR) ja Euroopan sosiaalirahastosta (jäljempänä ESR). Tässä opin-

näytetyössä katsotaan hankerahoitusta EAKR:n kautta.  

 

Suomen rakennerahasto-ohjelma ”Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020” on valta-

kunnallinen ohjelma. Ohjelmaa toteutetaan koko maassa lukuun ottamatta Ahvenan-

maata. Ahvenanmaalla on oma ohjelmansa.  Rakennerahasto-ohjelmalla on viisi toi-

mintalinjaa ja kolmetoista erityistavoitetta. Kaikkien hankkeiden tulee toteuttaa jota-

kin näistä erityistavoitteista, muunlainen toiminta ei ole mahdollista ohjelman rahoi-

tuksella. Toimintalinja yksi ja toimintalinja kaksi ovat toimintalinjoja, joista voi ha-

kea EAKR-rahoitusta. Toimintalinja yhden erityistavoitteita ovat: ”Uuden liiketoi-

minnan luominen”, ”Pk-yritysten kannalta tärkeiden liikenne- ja logistiikkayhteyk-

sien parantaminen (vain Itä- ja Pohjois-Suomessa)”, ”Yritysten kasvun ja kansainvä-

listymisen edistäminen” sekä ”Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen”. Toi-

mintalinja kahden erityistavoitteita ovat: ”Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskit-

tymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta”, ”Yritysten innovaatiotoi-

minnan vahvistaminen” sekä ”Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen 

kehittäminen”. EAKR:n tavoite on parantaa työllisyyttä sekä lisätä alueiden kilpailu-

kykyä ja elinvoimaisuutta. (Työ- ja elinkeinoministeriön www-sivut 2014.)   

6.3.1 Rakennerahastosta haettavat hankkeet 

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma ohjaa kehittä-

mishankkeiden valintaa, mutta keskeisessä roolissa ovat jokaisen maakunnan omat 

linjaukset. EAKR-rahoituksella toimintalinjalla yksi (TL 1) Satakunnassa tuetaan 

uuden liiketoiminnan luomista, yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistämistä 

sekä pk-yritysten energiatehokkuuden edistämistä. Toimintalinjalla kaksi (TL 2) 

vahvistetaan kehittämistoimijoiden, korkeakoulujen ja elinkeinoelämän tutkimus-, 
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kehittämis- ja innovaatiotoimintaa ja siihen liittyvää yhteistyötä. Elintarvikeketju on 

Satakunnan keskeisimpiä toimialoja. Siihen liittyvien hankkeiden rahoitus tulee pää-

sääntöisesti maaseuturahastosta. Myös EAKR:stä voidaan toimenpiteitä kohdistaa 

elintarvikeketjuun, erityisesti kansainvälistymiseen liittyviin osa-alueisiin. (Rakenne-

rahastot.fi:n www-sivut 2014.) 

 

EAKR:stä rahoitettavia hankkeita voi hakea sekä ELY-keskusten että maakuntaliitto-

jen kautta. Vuoden 2014 alusta alkavalla rakennerahastokaudella neljä ELY-keskusta 

erikoistuu rakennerahastojen hallintoon: Pohjois-Suomen osalta Pohjois-Pohjanmaan 

ELY-keskus Oulussa, Itä-Suomen osalta Etelä-Savon ELY-keskus Mikkelissä, Län-

si-Suomen osalta (mukaan lukien Satakunta) Keski-Suomen ELY-keskus Jyväsky-

lässä ja Etelä-Suomen osalta Hämeen ELY-keskus Lahdessa. Asiakaspalvelu säilyy 

kaikissa ELY-keskuksissa, joten uudistuksenkin myötä säilytetään kunkin ELY-

keskuksen vahvuus oman alueensa asiantuntijana. Käytännössä hankkeita tullaan 

edelleen valmistelemaan alueilla ja asiakkaat saavat palvelua omasta ELY-

keskuksesta. Hakemukset osoitetaan suuralueen rakennerahastotoimintaan erikoistu-

neelle ELY-keskukselle. Hanke-esittelijät ja -päättäjät ovat rakennerahastoihin eri-

koistuneen ELY-keskuksen palveluksessa. Hanke- ja maksatuspäätökset tehdään 

näissä neljässä rakennerahastotoimintaan erikoistuneessa ELY-keskuksessa. Uudis-

tuksen tavoitteena on tehokkaampi ja laadullisempi toiminta. Uudistuksen myötä ra-

hoituksen käyttö paranee ja tulee joustavammaksi. Hankkeiden tulosten ja vaikutta-

vuuden seuranta tehostuu sekä lainsäädännön ja ohjeistuksen tulkinta yhdenmukais-

tuu. Tämän keskittämisen myötä varoja voidaan suunnata hallinnon sijaan varsinai-

seen hanketoimintaan ja alueiden kehittämiseen. (Työ- ja elinkeinoministeriön www-

sivut 2014.) 

 

ELY-keskusten lisäksi maakuntaliitot myöntävät EU-osarahoitusta kehittämishank-

keisiin ohjelmakaudella 2014–2020. Satakuntaliiton sähköisillä sivuilta löytyvän 

Maakunnan yhteistyöryhmän tiedotteessa 24.9.2014 kerrotaan, että hankehallintoa 

keskitetään Länsi-Suomen osalta (mukaan lukien Satakunta) niin, että Pirkanmaan 

liitto toimii koordinoivana liittona, johon keskitetään mm. suuri osa maksatusproses-

sia sekä päätöksenteon viimeisin vaihe. Päätökset hankkeiden rahoittamisesta teh-

dään edelleenkin perusliittojen (mukaan lukien Satakuntaliitto) maakuntahallituksis-

sa. Jokaisella maakunnalla on myös omat rahoituskehyksensä. Maakuntaliitot val-
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mistelevat oman maakuntansa hankehakemukset. Valmistelun perusteella Pirkan-

maan liitto tekee lainvoimaiset rahoituspäätökset. Pirkanmaan liitto voi evätä rahoi-

tuksen vain, jos hanke on vastoin lainsäädäntöä tai rakennerahasto-ohjelmaan sopi-

maton. Pirkanmaan liitto ei voi tehdä myönteistä päätöstä, jos maakuntahallitus ei ole 

antanut myönteistä päätöstä. (Satakuntaliiton www-sivut 2014.) 

 

Satakunnan alueella Satakuntaliitosta voi siis hakea EAKR-rahoitusta hankkeisiin. 

Satakuntaliiton rahoittamat kehittämishankkeet ovat aina myös maakuntaohjelman 

mukaisia. Satakunnan maakuntavaltuusto on hyväksynyt maaliskuussa 2014 Sata-

kunnan maakuntaohjelman 2014–2017, joka perustuu maakuntasuunnitelman ”Sata-

kunnan Tulevaisuuskäsikirjaan 2035”, jossa teemoina ovat kannustava yhteisöllisyys, 

puhdas elinvoima ja ihmislähtöiset ratkaisut.  (Satakuntaliiton www-sivut 2014.) 

 

Rakennerahastosta rahoitettavan hankkeen on, kuten edellä mainitsin, toteutettava 

”Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020” – Suomen rakennerahasto-ohjelman tavoittei-

ta. Ohjelmassa kuvataan tavoitteita eri toimintalinjojen kautta. Rakennerahastosta 

rahoitettavien hankkeiden on tarkoitus hyödyttää mahdollisimman laajaa joukkoa. 

Rahoitusta voivat hakea esimerkiksi oppilaitokset, erilaiset järjestöt, kunnat, yritykset 

ja tutkimuslaitokset. Hakijoilla tulee olla riittävä osaaminen hankkeen aihealueeseen 

sekä edellytykset toteuttaa hankkeita ja jatkaa toimintaa sen päättymisen jälkeen. 

(Rakennerahastot.fi:n www-sivut 2014.) 

 

Rahoittavat viranomaiset (ELY-keskukset ja maakuntaliitot) julkaisevat ilmoituksilla 

käynnistyvät haut tarkemmin määriteltyihin teemoihin. Hakuaikoja voi seurata ra-

kennerahastot.fi-sivujen ajankohtaista osion kautta sekä rahoittavien viranomaisten 

muiden tiedotuskanavien (esim. alueella ilmestyvät lehdet) kautta. Haussa mukana 

olevat toimintalinjat ja erityistavoitteet määritellään hakuilmoituksessa. Hakulomak-

keesta valitaan valikoista toimintalinja ja erityistavoite, johon hanke kuuluu. On syy-

tä tarkistaa, että toimintalinja on valittu oikein, sillä vain tietyt erityistavoitteet ovat 

valittavissa kussakin toimintalinjassa. 

 

Rahoitusta haetaan sähköisesti EURA2014-järjestelmässä. Järjestelmän käyttö edel-

lyttää verohallinnon Katso-tunnistautumispalvelun käyttöä. Hanketta suunniteltaessa 

on syytä selvittää etukäteen, mihin rakennerahasto-ohjelman toimintalinjaan ja eri-
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tyistavoitteisiin haettava hanke kuuluu, sillä sähköisessä järjestelmässä hakemuksen 

muut sisällöt muotoutuvat sen mukaisesti. Hakuohjeista tulee tarkistaa, mitkä kus-

tannusmallit ovat käytettävissä ko. haussa. Päätöksellä hyväksyttyä kustannusmallia 

ei voi vaihtaa kesken hankkeen toteutuksen.  

 

EAKR-kehittämishankkeissa haettavan tuen (EAKR- ja valtio-osuus) määrä voi olla 

enintään 80 % hyväksyttävistä kustannuksista. Hankkeen rahoitussuunnitelmassa il-

moitetaan haettavan rakennerahastotuen ja muun hanketta varten kerätyn rahoituksen 

määrä. Rahoitus eritellään suunnitelmassa yksityiseen, kunnalliseen ja muuhun julki-

seen rahoitukseen sen perusteella, miltä taholta rahoitus hankkeeseen saadaan. Ra-

hoitussuunnitelmassa eritellään myös hakijan omarahoitus ja ulkopuolisilta organi-

saatioilta kerättävä rahoitus. Omarahoituksella tarkoitetaan hakijaorganisaation omaa 

osuutta hankkeen kustannusten rahoittamisesta. Muusta kuin omarahoitusosuuteen 

kuuluvasta kunta- ja muusta julkisesta rahoituksesta on oltava sitova päätös ennen 

rahoituspäätöstä. Maksatushakemuksen yhteydessä on esitettävä tosite, jolla todenne-

taan rahoitusosuuden kohdentaminen hankkeelle. Tuensaajan omarahoitusta ei tarvit-

se ilmoittaa maksatushakemuksilla. Se lasketaan automaattisesti rahoituspäätöksen 

mukaisen omarahoitusosuuden prosentin perusteella. Omarahoitusta ei siis tarvitse 

erikseen todentaa, vaan sen katsotaan toteutuneen hankkeen kokonaiskustannusten, 

ulkopuolisten rahoituserien ja haettavan rakennerahastotuen erotuksena. (Rakennera-

hastot.fi:n www-sivut 2014.) 

 

Hyvä hanke tukee kohderyhmän ja alueen hyvinvointia. Se muun muassa lisää osaa-

mista, tuottaa uusia innovaatioita, työpaikkoja ja yrityksiä, lisää yhteistyötä ja kan-

sainvälisyyttä sekä edistää kestävän kehityksen ja vähähiilisyyden edistämistä. Hy-

vässä hankehakemuksessa on hankkeen tarpeelle selkeät perustelut. Hankkeen tavoit-

teet ja toimenpiteet ovat tarkasti ja selkeästi määritelty. Hankkeen kohderyhmä on 

rajattu ja määritelty selkeästi. Hankkeen kannalta merkittävät kumppanit ovat sitou-

tuneet hankkeeseen. Hankkeella on suunnitelma toiminnan vakiinnuttamisesta ja jat-

kumisesta hankkeen päättymisen jälkeen sekä suunnitelma hankkeen tulosten levit-

tämisestä. Kustannusarvio suhteessa hankkeen tavoitteisiin sekä toimenpiteisiin on 

perusteltu ja kohtuullinen. Hankkeen toteuttaja on sopinut hankkeelle tulevasta 

muusta rahoituksesta (kunta) ja sitoutunut omarahoitusosuuteensa. Hankkeen toteut-
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tajalla on riittävät ja osaavat henkilöstöresurssit. (Rakennerahastot.fi:n www-sivut 

2014.) 

 

Suomi on sitoutunut EU:n päätöksen mukaisesti vähentämään merkittävästi hiilipääs-

töjään seuraavien vuosikymmenten aikana. Rakennerahastojen uuden ohjelmakauden 

yksi teemoista onkin vähähiilinen talous. Berninger (2013, 10) toteaa, että käsite 

”Low-carbon economy” on EU asiakirjoissa käännetty termillä ”vähähiilinen talous”. 

Hänen mielestään on syytä käyttää termiä ”vähähiilinen yhteiskunta”, koska EU:n 

komission lähtökohtana on, että vähähiiliseen yhteiskuntaan siirtymistä tuetaan kai-

killa aloilla. Vähähiilinen yhteiskunta ei pelkästään sisällä liike- tai kansantalouteen 

liittyviä aiheita, vaan kaikki yhteiskunnan toiminnot ja kaikki toimijat. Vähähiilisessä 

yhteiskunnassa syntyy huomattavasti vähemmän kasvihuonepäästöjä kuin nykyisin. 

Hyvän hankkeen tunnistaa siitä, että vähähiilisyys on otettu huomioon. Hyvä vähä-

hiilisyyttä tukeva hanke tiedostaa mistä vähähiilisyydessä on kyse ja toteutustavan 

valinnalla pystyy konkreettisesti osoittamaan tavoitteet jotka saavutetaan. (Työ- ja 

elinkeinoministeriön www-sivut 2014.) 

 

Rahoituksen saamisen edellytyksenä on, että hakija on selvittänyt hakemuksessa, mi-

ten valmistelussa on otettu huomioon aiemmin rahoitettujen, hakemuksen kannalta 

merkityksellisten hankkeiden tulokset. Rahoittaja haluaa tällä varmistaa sen, ettei 

aiemmin rahoitettua hanketta rahoiteta uudestaan rakennerahastovaroilla. Hankeha-

kemuksessa tulee kuvata mikä hankkeessa on uutta, erilaista, innovatiivista tai kehit-

tävää, mitä hankkeen toimenpiteiden tuloksena tavoitellaan ja miksi juuri ne on valit-

tu hankkeen tavoitteiksi: ”kuka tekee, mitä, miten, missä, kenen kanssa ja milloin”.  

On kuvattava myös, mitä lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutuksia hankkeella ja siinä 

saavutetuilla tuloksilla on. Tuloksia tarkastellaan mm. hankkeen toteutusaikana ke-

rättävien seurantatietojen avulla. Rahoituksen saamisen edellytys on, että hankeha-

kemuksessa on selvitys siitä, miten hakemuksen kohteena olevaa toimintaa on tarkoi-

tus jatkaa hankkeen päättymisen jälkeen ja miten saatuja tuloksia sekä kokemuksia 

tullaan hyödyntämään.  Mitä sellaista saadaan aikaan, mikä ei ilman hankerahoitusta 

olisi mahdollista. On syytä muistaa, että hankerahoitus ei ole toiminnan pysyvä ra-

hoitusmuoto, vaan enemmänkin toiminnan liikkeellepaneva voima. Rakennerahasto-

varoilla ei ole tarkoitus rahoittaa jo asemaansa vakiinnuttanutta tai muuta hakijan 
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normaalitoiminnaksi luokiteltavaa toimintaa. (Rakennerahastot.fi:n www-sivut 

2014.) 

 

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman hankkeiden 

valintaperusteet löytyvät seuraavasta linkistä: 

https://www.rakennerahastot.fi/documents/10179/43217/Hankkeiden+yleiset+ja+erit

yiset+valintaperusteet.pdf/bd89c630-f48c-4f38-82e9-b9a706604bce 

7 EU-OHJELMAKAUDELLA 2014-2020 HUOMIOITAVAA 

7.1 Hankehallinnossa ohjelmakaudella 2014–2020 huomioon otettavia asioita 

Rakennerahastot.fi:n ja mavi.fi:n (Maaseutuvirasto) www-sivuilla on kattava esittely 

ohjelmakaudesta 2014–2020. Sivuilta löytyy tietoa ohjelman erityisteemoista. Sivuil-

la on hakijoille tietoa millaiset hankkeet voivat saada rahoitusta, miten rahoitusta 

haetaan ja miten hakemuksen käsittely etenee. Lisäksi sivuilla on tietoa ja ohjeita 

hanketoimijoille. Ohjelmakaudella otetaan käyttöön niin rakennerahaston kuin maa-

seuturahaston hankkeissa yksinkertaistetut kustannusmallit, kokonaan sähköinen asi-

ointi ja Katso-tunnisteet sekä tarkennetut viestintäohjeet.  Uudella ohjelmakaudella 

käyttöön otettujen yksinkertaistettujen kustannusmallien odotetaan tuovan helpotusta 

hankebyrokratiaan. EAKR-hankkeissa on Komission asettama aikaraja maksatusha-

kemusten käsittelylle eli 90 päivän maksimikäsittelyaika maksatushakemuksiin.    

7.2 Katso-tunniste 

Uuden ohjelmakauden sähköistien järjestelmien käyttö edellyttää Katso-tunnistetta. 

Katso-tunnistus on Verohallinnon tarjoama tapa tunnistautua viranomaisten sähköi-

siin palveluihin. Organisaation Katso-tunnisteen eli pääkäyttäjyyden saa käyttöönsä 

henkilö, jolla on oikeus toimia organisaation puolesta eli henkilöllä, jolla on nimen-

kirjoitusoikeus. Pääkäyttäjyyden perustamisen yhteydessä henkilöllisyys varmenne-
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taan joko käyttämällä henkilökohtaista verkkopankkitunnusta tai sirullista henkilö-

korttia tai mikäli näitä ei ole, voi pääkäyttäjyyden perustamisen jälkeen käydä Katso-

asiakasrekisteröintiä hoitavassa verotoimistossa. Katso-tunniste sisältää käyttäjätun-

nuksen, salasanan ja kertakäyttösalasanan eli Katso-tunniste on ns. vahva tunniste. 

Vahva tunnistautuminen korvaa allekirjoitetun paperilomakkeen. Katso-

tunnisteeseen liitetään haltijan henkilötunnus. Käyttäjätunnusta, kiinteää salasanaa ja 

kertakäyttösalasanalistaa tarvitaan asiointipalveluluihin kirjauduttaessa. Pääkäyttä-

jäsalasanaa tarvitaan yrityksen sisäiseen Katso-hallinnointiin, mm. valtuutusten te-

kemiseen. Pääkäyttäjä voi muodostaa organisaation työntekijöille Katso-

alitunnisteita osoitteessa yritys.tunnistus.fi. Verohallinnon verkkosisuilta löytyy Kat-

so-palvelun yksityiskohtaiset ohjeet. (Verohallinnon www-sivut 2014.) 

7.3 Sähköiset järjestelmät 

Uudella ohjelmakaudella 2014-2020 on käytössä sähköiset järjestelmät sekä rakenne-

rahastosta että maaseuturahastosta rahoitettavissa hankkeissa. Rakennerahastohank-

keissa järjestelmä on nimeltään EURA2014 (EAKR-hankkeet) ja maaseuturahastossa 

järjestelmän nimi on Hyrrä (maaseuturahastohankkeet). Tukien haku maaseuturahas-

tossa on perinteisin menetelmin edelleen mahdollista, mutta pyrkimys on siihen, että 

asiointi vähitellen olisi kokonaan sähköistä. 

7.3.1 Hyrrä-järjestelmä 

Maaseuturahastossa on ohjelmakaudella 2014–2020 käytössä Hyrrä-järjestelmä. Yri-

tys.tunnistus.fi:n verkkosivulta pääsee Katso-hallintaan. Hyrrä-asiointipalvelu ote-

taan käyttöön maa-ja metsätalousministeriön kohdasta valitsemalla palveluntarjo-

ajaksi Mavi. Hyrrä-asiointipalvelussa valittavana on kolme erilaista asiointiroolia. 

Nämä asiointiroolit ovat Hyrrä-hakija, joka voi selata, täyttää ja lähettää organisaati-

on tuki- ja maksuhakemuksia, vastaa virallista allekirjoitusta (esimerkiksi Satafoodin 

toimitusjohtaja tai toimistopäällikkö), Hyrrä-avustaja, joka voi selata ja täyttää kaik-

kia lomakkeita, mutta ei ole oikeutettu allekirjoittamaan ja jättämään niitä viran-

omaiskäsittelyyn (esimerkiksi Satafoodin toimistosihteeri) ja Hyrrä-selaaja, joka voi 

selata organisaation tuki- ja maksuhakemuksia (esimerkiksi hankkeen assistentti). 
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Katso-tunnisteen lisäksi kirjautumiseen Hyrrä-palveluun tarvitaan jokin seuraavista 

henkilökohtaisista tunnistustavoista: mobiilivarmenne, pankkitunnistus tai varmen-

nekortti. Mobiilivarmenne on SIM-korttiin kytkettävä henkilöllisyystodistus. Palve-

lut täyttävät juridiset vaatimukset vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja allekirjoi-

tuksesta. 

 

Hyrrä on uusi sähköinen asiointipalvelu, jonka kautta voi hakea maaseudun kehittä-

mistukia. Hyrrän kautta toimitetaan myös liitteitä osana hakemusta. Hyrrä opastaa 

hakijaa, millaisia liitteitä hakemukseen tulee liittää. Jos hakemusta tulee täydentää, 

tuenhakija saa ilmoituksen siitä Hyrrään sekä vastuuhenkilön sähköpostiin. Tukipää-

töksen saatuaan hakija voi tehdä maksatushakemuksen. Maksuhakemus täytetään 

Hyrrässä ja liitteeksi toimitetaan tarvittavat asiakirjat. Valmis hakemus allekirjoite-

taan sähköisesti ja lähetetään ELY-keskukseen käsiteltäväksi. Hyrrä-järjestelmään 

kirjautuminen edellyttää, että organisaatiolla on käytössään Katso-tunniste ja Katso-

tunnisteelle määritelty pääkäyttäjä. Nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö eli Kat-

so-pääkäyttäjä luo tarvittaessa organisaation muille jäsenille alitunnisteita ja antaa 

erilaisia Hyrrä-asiointirooleja. Jotta asiointi Hyrrässä on mahdollista, on alitunniste 

vahvistettava Katso-tunnisteeksi. (Maaseutuviraston www-sivut 2015.) 

  

Linkki Hyrrä-järjestelmän aloitussivulle löytyy osoitteesta:  

https://hyrra.mavi.fi/login.html 

7.3.2 EURA2014-järjestelmä 

Rakennerahasto-ohjelmakaudella 2014–2020 on käytössä EURA2014-järjestelmä. 

Järjestelmä on sähköisen hallinnoinnin palveluratkaisu. Edellisellä ohjelmakaudella 

vuosina 2007–2013 käytössä ollutta EURA2007-järjestelmää on hyödynnetty. Uu-

teen järjestelmään on otettu mukaan mm. hankehakemukset, hankepäätökset, maksa-

tushakemukset, maksatuspäätökset, seurantalomakkeet ja loppuraportoinnit. Käyt-

töön otetun järjestelmän tavoitteena on vähentynyt hakijan ja hanketoteuttajan hal-

linnollinen taakka sekä nopeampi, virheettömämpi ja tehokkaampi käsittelyprosessi. 

EURA2014 mahdollistaa täysin sähköisen asioinnin, ei enää paperien allekirjoitta-

mista ja postittamista. Asiointi järjestelmässä edellyttää hakijalta vahvaa sähköistä 
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tunnistautumista. Hakija käyttää tunnistautumiseen Verohallinnon maksutonta Katso-

palvelua (Työ- ja elinkeinoministeriön www-sivut 2014). Katso-tunnisteen haltija, 

jonka tunnisteeseen liittyy pääkäyttäjäominaisuus, voi muodostaa organisaationsa 

työntekijälle alitunnisteen Katso-palvelussa osoitteessa yritys.tunnistus.fi. 

EURA2014-palvelu otetaan käyttöön valitsemalla palveluntarjoajaksi työ- ja elinkei-

noministeriö ja sieltä kohta EURA2014 (Tomberg 2014.) 

 

EURA2014-järjestelmään kirjaudutaan Katso-käyttäjätunnuksilla, kiinteällä salasa-

nalla sekä kertakäyttösalasanalla. EURA2014-järjestelmässä on kaksi työ- ja elinkei-

noministeriön palveluihin kuuluvaa roolia. TEM EURA2014 asioin-

ti/nimenkirjoittajaroolilla (esimerkiksi Satafoodin toimitusjohtaja ja toimistopäällik-

kö) voi täyttää ja tallentaa hakemuksia sekä jättää ne viranomaiskäsittelyyn (vastaa 

henkilöä, joka allekirjoittaisi hakemuksen, mikäli ne toimitettaisiin paperilla). TEM 

EURA2014 asiointi/valmistelijaroolilla (esimerkiksi Satafoodin toimistosihteeri) voi 

täyttää ja tallentaa hakemuksia, mutta ei voi jättää hakemuksia viranomaiskäsitte-

lyyn. Katso-pääkäyttäjällä on aina mahdollisuus täyttää hakemuksia ja jättää ne vi-

ranomaiskäsittelyyn ilman erillistä EURA2014-asiointiroolia.  

 

Linkki EURA2014-järjestelmän aloitussivulle löytyy osoitteesta: 

https://www.eura2014.fi/hakija/?0 

7.4 Yksinkertaistetut kustannusmallit ohjelmakaudella 2014-2020 

Uudella ohjelmakaudella 2014-2020 on käytössä yksinkertaistetut kustannusmallit 

sekä rakennerahastosta että maaseuturahastosta rahoitettavissa hankkeissa. Pääsään-

tönä on, että yksinkertaistettuja kustannusmalleja käytetään ja vain poikkeustapauk-

sessa toimitaan toisin. 

7.4.1 Yksinkertaistetut kustannusmallit maaseuturahaston hankkeissa 

Valtioneuvoston asetuksen 11 §:ssä mainitaan tuen laskennallisista kustannuksista 

seuraavasti: ”Jos tukea ei myönnetä todellisten hyväksyttävien kustannusten perus-

teella, hankkeen välilliset kustannukset hyväksytään laskennallisina. Päätös välillis-
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ten kustannusten hyväksymisestä laskennallisina tehdään hankkeen koko toteutta-

misajaksi ja se koskee hankkeen kaikkia toteuttajia. Laskennallisina välillisinä kus-

tannuksina voidaan hyväksyä määrä, joka on 15 tai 24 prosenttia hankkeen hyväksyt-

tävistä palkkakustannuksista. Laskennallisia kustannuksia ei voida hyväksyä hank-

keissa, jotka eivät sisällä palkkakustannuksia. Kuviossa 6 on yksinkertainen, havain-

nollistava esitys kustannusten jaosta välittömiin ja välillisiin kustannuksiin. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Kuvio 6. Hankkeen kustannusten jako välittömiin ja välillisiin kustannuksiin. 

 

Wessmanin (2015) mukaan maaseuturahaston kustannusmalleissa tuensaajan on esi-

tettävä ja todennettava vain osa kustannuksista eli niin sanotut välittömät kustannuk-

set todellisiin kustannuksiin perustuen. Flat ratella katettavia välillisiä kustannuksia 

(prosenttimääräisenä korvattavat kustannukset) ei tarvitse todentaa kirjanpidon ottein 

tai tosittein. Palkkakustannukset muodostavat flat raten laskentapohjan. Palkkakus-

tannusten tulee olla hanketoiminnasta aiheutuvia ja olennaisesti hankkeen toteuttami-

seen liittyviä, jotka on hankesuunnitelmassa yksilöity. Hankkeen toimenpiteitä teke-

villä henkilöillä tulee olla kirjalliset tehtävänkuvaukset hankkeelle kuuluvista tehtä-

vistä. Kokoaikaisesti hankkeelle työskentelevien henkilöiden tehtävänkuvaukseen ei 

voi sisältyä muita kuin hankkeen työtehtäviä, hankkeelle työskentelevien henkilöiden 

on pidettävä päiväkohtaista kokonaistyöajanseurantaa. 

 

1. Flat rate 24 % palkkakustannusten perusteella tarkoittaa sitä, että prosentti-

määräiseen osuuteen sisältyy välillisinä kustannuksina toimistokustannukset 

(siivous, puhelin, postitus, kopiointi, toimistotarvikkeet), pankin palvelumak-

sut, hankehenkilöstön koti- ja ulkomaan matkakustannukset (kilometrit, päi-

värahat, majoitus), hankehenkilöstön osallistumiset koulutuksiin ja seminaa-

reihin, hankehenkilöstön työterveyskustannukset, hankehenkilöstön käyttöön 

PALKKAKUSTANNUKSET 
Palkkakustannukset flat raten laskentapohjana 

Muut välittömät kustannukset 
esim. hankkeen toimenpiteisiin kohdistuvat ostopalvelut 

FLAT RATE % 
24 % palkkakustannuksista (sisältää matkat) 

15 % palkkakustannuksista (ei sisällä matkoja) 
 

VÄLITÖN 

VÄLILLINEN 
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varatuista toimitiloista ja koneista sekä laitteista aiheutuvat kustannukset ja 

tarjoilukustannukset sekä hankkeen ohjausryhmän kustannukset. Muut kus-

tannukset korvataan tosiasiallisesti aiheutuneisiin ja maksettuihin tukikelpoi-

siin kustannuksiin perustuen. 

 

2. Flat rate 15 % eroaa edellisestä siten, että tässä mallissa hankehenkilöstön 

matkakorvaukset ovat välittömiä kustannuksia, todellisiin kuluihin perustu-

via. Tämä kustannusmalli sopii hankkeille, joissa on paljon matkakustannuk-

sia. Kustannusmalli voidaan ottaa käyttöön perustellusta syystä. 

 

3. Kertakorvausmenetelmää (lump sum) voidaan käyttää, kun hankkeen tulokset 

ja tuotokset toteutettavat toimenpiteet ovat selkeästi ja yksiselitteisesti määri-

teltävissä (esimerkiksi koulutuspäivät, investointi, selvitys). Kertakorvaus ei 

sovellu sellaiseen hankkeeseen, jossa hankinta joudutaan kilpailuttamaan. 

Hakijan tulee esittää yksityiskohtainen kustannusarvio perusteluineen (selvi-

tykset hintatasosta, palkoista). Kertakorvauksen määrä määritellään ennalta 

rahoituspäätöksessä ja kustannusten kohtuullisuus arvioidaan tukea myönnet-

täessä. Kertakorvausmenetelmää käytettäessä periaatteessa ainoastaan hank-

keen toteutusaikaa voidaan muuttaa, kaikki muu tulee toteuttaa pilkulleen 

hankesuunnitelman mukaisena. Tuen määrä voi olla enintään 100.000 euroa. 

 

4. Todellisiin kustannuksiin perustuvaa mallia käytetään silloin kun, hankkeesta 

aiheutuvat kustannukset korvataan tosiasiallisesti aiheutuneisiin tukikelpoi-

siin kustannuksiin perustuen. 

  

Hankkeissa on myös välittömiä kustannuksia, jotka eivät sisälly flat rate -osuuteen. 

Tällaisia kustannuksia ovat hankkeen asiantuntijaostopalvelut, tilintarkastus, kirjan-

pito (ostopalveluna välitön), palkanlaskenta (ostopalveluna välitön), muut ostopalve-

lukulut, viestintäkulut, kotisivut (päivitys ja ylläpito), esitteet, lehdet ja tiedotteet 

(näkyvyys ulospäin), ilmoituskulut (rekrytointi, hankeinfo), muut vakuutuskulut, 

pienet mainostuotteet (esimerkiksi kynät, karkit) sekä hankkeen tilaisuuksista johtu-

vien tilojen ja laitteiden vuokrat. 
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7.4.2 Yksinkertaistetut kustannusmallit EAKR-hankkeissa 

Pääsääntönä käytetään yksinkertaistettuja kustannusmalleja eli kertakorvausta ja pro-

senttimääräisinä korvattavia kustannuksia. Näiden kustannusmallien käyttöönotolla 

ja komission asettamalla aikarajalla maksatushakemusten maksimikäsittelyajassa (90 

päivää) on tarkoitus lyhentää hankkeiden maksatusaikoja ja viranomaisten maksatuk-

siin käytettävää työaikaa sekä osaltaan myös yhdenmukaistaa, selkeyttää ja yksinker-

taistaa tukikelpoisuussääntöjä, mikä osaltaan myös edesauttaa tuensaajan hallinnolli-

sen taakan vähentymistä. Flat rate kustannusmallissa tuensaajan on esitettävä ja to-

dennettava vain osa kustannuksista ns. todellisiin kustannuksiin perustuen. Määritel-

lyt flat rate-kustannukset korvataan prosenttimääräisenä osuutena hankkeen palkka-

kustannuksista, eikä niitä tarvitse todentaa kirjanpitotositteiden ja kuittien avulla. 

(Rakennerahastot.fi:n www-sivut 2014.)  

 

EAKR:n kustannusmallit (Tomberg 2014) 

1. Flat rate 24 % tarkoittaa sitä, että prosenttimääräiseen osuuteen sisältyy 

hankkeen matkakustannukset, toimistokustannukset, hankehenkilöstön osal-

listumismaksut koulutuksiin ja seminaareihin, hankehenkilöstön työterveys-

kustannukset, hankehenkilöstön käyttöön varatuista toimitiloista ja koneista 

sekä laitteista aiheutuvat kustannukset sekä hankkeen ohjausryhmän kustan-

nukset. 

 

2. Flat rate 15 % eroaa edellisestä siten, että tässä mallissa matkat korvataan to-

dellisten kustannusten perusteella. Rahoittaja voi perustellusta syystä päättää, 

että mallia käytetään hankkeissa, joissa on hankkeen sisällöstä johtuen erityi-

sen korkeat matkakustannukset. Tällaisia hankkeita voivat olla ne, joissa on 

verkostomaista toimintaa, pitkät etäisyydet tms.  

 

3. Kertakorvaus (lump sum) tarkoittaa sitä, että korvaus voidaan maksaa vain, 

jos päätöksessä määritelty tulos on saavutettu. Maksatushakemuksessa ei yk-

silöidä toteutuneita kustannuksia tai toimiteta niitä koskevia tositteita, maksa-

tus perustuu siis hankkeessa syntyneen tuloksen tai toimenpiteen todentami-

seen. Maksatus tapahtuu kyllä/ei – periaatteella. Kertakorvausta voidaan 
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käyttää hankkeissa, joissa julkisen rahoituksen (EU/valtio+kunta+muu julki-

nen) määrä kokonaisuudessaan on enintään 100.000 euroa. 

 

4. Tosiasiallisesti aiheutuneiden kustannusten malli on tarkoitettu käytettäväksi 

vain hyvin perustelluissa poikkeustapauksissa ja siitä tulee neuvotella etukä-

teen rahoittajan kanssa ja yhteisesti sopia jo ennen hakemuksen jättämistä. 

 

Hankkeissa on myös välittömiä kustannuksia, jotka eivät sisälly flat rate – osuuteen. 

Tällaisia kustannuksia ovat hankkeen sisällölliseen toteuttamiseen kuuluvat ostopal-

velut (mukaan lukien niihin sisältyvät matkat), hankkeen tiedotuksesta ja viestinnästä 

aiheutuneet kustannukset, hankkeen tilintarkastuskustannukset, hankkeen sisällölli-

seen toteuttamiseen kuuluvien koneiden ja laitteiden hankinta-, leasing-, poisto- ja 

vuokrakustannukset, hankkeen sisällölliseen toteuttamiseen kuuluvien rakennusten- 

ja maa-alueiden hankinta- ja vuokrakustannukset sekä hankkeiden sisällölliseen to-

teuttamiseen liittyvät aineelliset ja aineettomat hankinnat. 

7.5 Hankkeesta tiedottaminen 

EU-hankkeita toteutettaessa tiedottamisella on erittäin tärkeä osa. Tiedottamisen 

kautta saadaan hankkeesta jaettua tietoa laajemmalle joukolle. Tiedottaminen on 

hankkeiden onnistumisen edellytys ja oikeuttaa julkiseen rahoitukseen. Myös EU 

velvoittaa, että hankkeista tiedotetaan. (Rakennerahastot.fi:n www-sivut 2014.) 

7.5.1 Maaseuturahastosta rahoitettavista hankkeista tiedottaminen 

EU:n asetuksessa mainitaan, että tuen saajan velvollisuus on käyttää EU-lippua teks-

tin kera. Mikäli mahdollista, niin käytetään pitkää tekstiä lipun kanssa (Kuvio 7) ja 

jos ei ole mahdollista, niin sitten pelkkää ”maaseuturahasto” tekstiä (Kuvio 8).  

 

 
Kuvio 7. EU-lippu pitkän tekstin kera maaseuturahaston hankkeissa. 
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Kuvio 8. EU-lippu lyhyen tekstin kera maaseuturahaston hankkeissa. 

7.5.2 Rakennerahastosta rahoitettavista hankkeista tiedottaminen 

Kaikkien rakennerahastoista rahoitusta saavien hankkeiden tulee noudattaa komissi-

on asetusten asettamia velvoitteita. Kaikissa hankkeisiin liittyvässä viestinnässä tulee 

käyttää EU-lippulogoa (Kuvio 9), joka sisältää EU-lipputunnuksen ja maininnan Eu-

roopan Unionista sekä rahastosta, josta hanke saa tukea. Tämän EU-lippulogon tulee 

olla kaikessa viestintämateriaalissa selvästi näkyvillä. Mikäli tiedottamisessa käyte-

tään muitakin logoja (esim. tuen saajan oma logo), unionin logon on oltava leveytenä 

tai korkeutena mitattuna vähintään saman kokoinen. Kaikessa viestinnässä on lisäksi 

käytettävä mainintaa Vipuvoimaa EU:lta (Kuvio 10) joko logona tai tekstimuotoise-

na. (Rakennerahastot.fi:n www-sivut 2014.) 

 

Edellä mainittuja velvoitteita tulee käyttää siis kaikessa tiedotuksessa, esim. lehti-

ilmoituksissa, kutsuissa ja osallistumistodistuksissa. Lisäksi tuensaajan on verkkosi-

vuillaan esitettävä lyhyt kuvaus hankkeesta ja tuotava esiin EU:lta saatava tuki hank-

keen toteuttamiseen. Pienissä mainos- ja markkinointituotteissa ei ole pakko käyttää 

kaikkia edellä mainittuja logoja ja tunnuksia, jos ne eivät tuotteeseen mahdu. Aina, 

pienissäkin, tuotteissa on kuitenkin oltava EU-lipputunnus.  EU-lippulogon tulee tu-

ensaajan verkkosivuilla olla värillinen. Kaikissa muissakin viestintämateriaalissa on 

käytettävä värillistä lippulogoa aina kun se on mahdollista, mustavalkoista versiota 

voi käyttää ainoastaan perustelluissa tapauksissa. (Rakennerahastot.fi:n www-sivut 

2014.) 
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Kuvio 9. EAKR-lippulogo rakennerahastohankkeissa. 

 
 

 

 

 

Kuvio 10. Vipuvoimaa EU:lta logo rakennerahasto hankkeissa. 

 

Hankkeen viestinnässä, myös muiden hanketta rahoittavien viranomaisten ja toteutta-

jatahojen maininta on suositeltavaa, esimerkiksi näiden tahojen logoja käyttämällä.  

 

Yksityiskohtaiset ohjeet löytyvät Rakennerahasto.fi:n www-sivuilta hanketoimijalle 

tarkoitetun ohjeistuksen alta kohdasta viestintä. Unionin symbolin käytöstä on myös 

Euroopan unionin virallisessa lehdessä (29.7.2014) komission täytäntöönpanoasetus, 

jossa 4 artikla käsittelee unionin symbolin käyttämisen ehtoja.  

7.6 Ohjausryhmä 

Hankkeiden ohjausta ja seurantaa varten hankkeille valitaan ohjausryhmä, jonka tuen 

myöntävä viranomainen hyväksyy. Ohjausryhmän jäseniksi nimettäviltä on oltava 

kirjalliset suostumukset. Ohjausryhmässä tulisi olla riittävä määrä asiantuntijoita, 

ohjausryhmän jäsen antaa asiantuntemuksensa hankkeen käyttöön ja toimii linkkinä 

sidosryhmiin. Ohjausryhmällä ei ole varsinaisesti juridista vastuuta, vaan vastuu 

hankkeen toteuttamisesta on aina tuen saajalla. Ohjausryhmän kokoukset pidetään 

tarpeen mukaan, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Kokoukset voidaan pitää 

myös sähköpostitse. Ohjausryhmien kokouksista laaditaan pöytäkirjat, jotka lähete-

tään hanketta rahoittaneelle viranomaistaholle. Ohjausryhmä seuraa hankkeen edis-

tymistä saadun rahoituspäätöksen mukaisena, ohjaa hankkeen sisällöllisten tavoittei-

den saavuttamista, seuraa rahankäyttöä hyväksytyn talousarvion rajoissa sekä käsitte-

lee ja hyväksyy loppuraportit. Hankkeen sisältöä ja muutostarpeita käsitellään oh-

jausryhmässä ennen kuin muutoshakemus lähetetään hanketta rahoittavalle taholle. 
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7.7 Hankintojen kilpailuttaminen ja tarjouspyyntö   

Hanketoiminnasta aiheutuvien kustannusten on oltava kohtuullisia. Kansallisen kyn-

nysarvojen ylittävien (yli 30.000 euroa) hankintojen hankinnassa on noudatettava 

lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä rahoituspäätöksessä mainittuja ehtoja. 

Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan tavaroiden ja palveluiden ostamista sekä raken-

nusurakoiden teettämistä julkisilla varoilla, hankintoja, jotka hankintayksikkö tekee 

oman organisaationsa ulkopuolelta. Julkiseksi hankinnaksi katsotaan hankinnat, jotka 

ylittävät kansallisen kynnysarvon. Lakia ei siis sovelleta, mikäli hankinnan arvo jää 

alle 30.000 euron. (Pekkala & Pohjonen 2012, 21.) Hankintalain ensimmäisessä py-

kälässä mainitaan, että lain tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä, edistää 

laadukkaiden hankintojen ostamista sekä varmistaa, että kaikilla on tasapuolinen 

mahdollisuus tarjota tavaroita tai palveluita. Pääperiaatteena tulee siis olla hankinto-

jen avoin ja tehokas kilpailuttaminen sekä tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön koh-

telu. Kilpailu julkisista hankinnoista tarjoaa hankintayksikölle mahdollisuuden valita 

mahdollisimman taloudellinen hankinta. Avoin ja tasapuolinen kilpailuttaminen avaa 

myös palveluntarjoajille mahdollisuuden tarjota tuotteitaan ja palveluitaan entistä 

enemmän. (Laki julkisista hankinnoista 30.3.2007/348.) 

 

Julkisen hankinnan kilpailuttamiseksi hankintayksikön on valittava hankinnan luon-

teeseen soveltuva, hankintalainsäädännön mukainen menettelytapa. Yhteistä eri me-

nettelytavoille on se, että kilpailuttaminen tulee tehdä avoimesti. Hankintalain 65 py-

kälässä mainitaan, että ensisijaisesti käytetään joko avointa tai rajoitettua menettely-

tapaa. Avoin menettely tarkoittaa sitä, että hankintayksikkö julkaisee hankinnasta 

hankintailmoituksen ja tarjoajat voivat toimittaa tarjouksensa suoraan hankintailmoi-

tuksessa annettuun osoitteeseen. Hankintayksikkö voi lisäksi lähettää tarjouspyyntöjä 

kaikille haluamilleen tahoille. Rajoitettu menettely on kaksivaiheinen. Hankintayk-

sikkö julkaisee hankinnasta hankintailmoituksen, jossa tarjoajia pyydetään osallistu-

maan ehdokkaaksi tarjouskilpailuun. Osallistumishakemuksen lähettäneistä hankin-

tayksikkö valitsee ehdokkaat, jotka hankinnan soveltuvuusehdot täyttävät. Vain vali-

tut ehdokkaat voivat tehdä varsinaisen tarjouksen. Hankintayksikkö voi poikkeusta-

pauksissa tehdä myös suorahankinnan, esimerkiksi silloin, kun avoimessa tai rajoite-

tussa menettelyssä ei ole saatu lainkaan osallistumishakemuksia tai tarjouksia. (Laki 

julkisista hankinnoista 30.3.2007/348.) 
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Kansalliset kynnysarvot (yli 30.000 euroa) ylittävät hankinnat ilmoitetaan HILMAs-

sa, mutta siellä voidaan ilmoittaa myös kansalliset kynnysarvot alittavat hankinnat. 

HILMA on työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä sähköinen, maksuton ilmoituska-

nava, jossa hankintayksiköt voivat ilmoittaa julkisista hankinnoista. Hankintailmoi-

tuksen tekeminen edellyttää käyttäjän rekisteröitymistä palveluun. Palvelujen tarjo-

ajat saavat ilmoituskanavan kautta reaaliaikaista tietoa käynnissä olevista hankin-

noista. Sivujen selaaminen toimii ilman rekisteröitymistä.  

 

Tarjouspyyntö on laadittava niin selväksi, että sen perusteella voi antaa vertailukel-

poisia tarjouksia. Tarjouspyynnössä tai hankintailmoituksessa pyydetään määräai-

kaan mennessä tarjouksia. Tarjouspyynnössä on oltava mainittuna hankinnan kohde, 

tarjouksen valintaperusteet sekä käytettäessä kokonaistaloudellista edullisuutta, ver-

tailuperusteet ja niiden tärkeysjärjestys, määräaika tarjousten tekemiselle, osoite, jo-

hon tarjoukset on toimitettava sekä tarjouksen voimassaoloaika. Tarjouspyynnössä 

on ilmoitettava myös muut tiedot, joilla on olennaista merkitystä tarjouksen tekemi-

sessä. 

 

Tarjouksista on hyväksyttävä se, joka on hankintayksikön kannalta kokonaistaloudel-

lisesti edullisin tai hinnaltaan halvin. Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouk-

sen arvioinnissa käytettävien vertailuperusteiden tulee liittyä hankinnan kohteeseen 

ja mahdollistaa tarjousten puolueeton arviointi. Käytettäessä valintaperusteena koko-

naistaloudellista edullisuutta myös arvioinnissa käytettävät vertailuperusteet on il-

moitettava tärkeysjärjestyksessä. 

 

Kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa on noudatettava kohtuullisuuden periaatet-

ta. Pienhankinnoilla tarkoitetaan kansallisen kynnysarvon (30.000 euroa ilman ar-

vonlisäveroa) alittavia tavaroiden ja palvelujen hankintoja. Ne eivät kuulu hankinta-

lain piiriin. Pienhankintoja tehtäessä on kuitenkin huomioitava hyvän hallinnon ylei-

nen periaate, jonka tarkoituksena on taata tarjoajille tasapuolinen ja syrjimätön koh-

telu. (Pirkanmaan liitto 2014.) 

 

Pienhankintojen kilpailutus EAKR-hankkeissa (Pirkanmaan liitto 2014): 

1. Jos pienhankinnan arvo on alle 4.000 euroa (ilman arvonlisäveroa), riittää että 

kustannusten kohtuullisuus varmistetaan hintavertailulla. Tarjoukset voidaan 
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pyytää puhelimitse tai sähköpostitse. Kirjataan saadut tarjoukset ja hankinta-

päätös perusteluineen hankkeen asiakirjoihin liitettäväksi. Hintavertailussa 

voidaan käyttää myös esimerkiksi verkkokauppojen päivähintoja. 

2. Jos pienhankinnan arvo on yli 4.000 euroa (ilman arvonlisäveroa), mutta alle 

kansallisen (30.000 euroa ilman arvonlisäveroa) kynnysarvon, pyydetään tar-

joukset kirjallisena vähintään 3–5 toimittajalta. Tarjouksista tehdään riittävä 

vertailu ja valinta tapahtuu pääsääntöisesti kokonaistaloudellisen edullisuu-

den tai halvimman hinnan perusteella. Hankinnasta tehdään päätös, josta käy 

ilmi hankintamenettely, valinnan perustelut, hinta ja päätös. Päätös lähetetään 

tiedoksi kirjalliseen tarjouskilpailuun osallistuneille. 

3. Erityiskysymyksissä (suorahankinta tms.) otetaan yhteys maksatustarkasta-

jaan. Poikkeustilanteen perusteet, hankintapäätös ja hankinnan hinta lasken-

taperusteluineen tulee dokumentoida näissä tilanteissa tarkasti. 

 

Pienhankintojen kilpailutus maaseuturahasto-hankkeissa (Valtioneuvoston asetus 

1174/2014, 28 §): 

1. Jos hankintaan ei sovelleta julkisissa hankinnoissa annettua lakia (348/2007), 

kustannusten kohtuullisuuden arvioinnissa voidaan käyttää viitekustannuksia.  

2. Jos viitekustannuksia ei ole käytettävissä, tuen hakijan tulee toimittaa yli 

2.500 euron suuruisissa hankinnoissa selvitys tavanomaisesta hintatasosta, 

riittävä määrä tarjouksia tai muu selvitys, jonka perusteella kustannusten koh-

tuullisuus on mahdollista arvioida. Tavanomaisella hintatasolla tarkoitetaan 

tavaran- tai palveluntoimittajien yleisesti käyttämiä hintoja. 

7.8 Maksatushakemus 

Päätöksen ehtojen mukainen hallinnointi, raportointi sekä hyväksytyn hankesuunni-

telman ja kustannusarvion noudattaminen ovat edellytyksenä rahoituksen eli tuen 

maksamiselle. Kustannusten tukikelpoisuutta määrittelee hankkeen rahoituspäätös ja 

sen ehdot sekä kansallinen lainsäädäntö ja ns. tukikelpoisuusasetus (valtioneuvoston 

asetus rakennerahastoista osarahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta 

358/2014). 

 



54 

 

Maksatushakemukset täytetään sähköisesti. EAKR-rahoitteisissa hankkeissa 

EURA2014 -järjestelmässä ja maaseuturahaston hankkeissa Hyrrä -järjestelmässä. 

Niin hakemus kuin kaikki mahdolliset liiteasiakirjat toimitetaan tämän sähköisen jär-

jestelmän kautta rahoittavalle viranomaiselle rahoituspäätöksessä mainittujen aika-

taulujen mukaisesti. Maksatushakemuksessa ilmoitetaan hankkeelle syntyneet kus-

tannukset, tulot (mikäli niitä on) ja toteutuneet rahoitusosuudet. Maksatuskaudelta 

tehdään vastaavan kauden raportti toteutetuista hankkeen toimenpiteistä. 

 

Komissiosta on tullut vaatimus maksatusten käsittelyyn EAKR-rahoitteisissa hank-

keissa. Tämän vaatimuksen mukaan maksatusten käsittely tapahtuu EAKR-

hankkeiden rahoittajalla 90 vuorokauden sisällä hakemuksen jättämisestä, poislukien 

ne ajat, jolloin hakemus on esimerkiksi palautettuna hakijalle täydennettäväksi. Säh-

köinen EURA2014-järjestelmä seuraa käsittelyaikaa. Lisäselvityksiin vastaaminen 

on hankkeen toimijan omalla vastuulla. Mitä nopeammin toimii, sitä nopeammin asi-

an käsittely taas etenee rahoittajalla. 

8 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TULOKSET 

8.1 Satafoodin henkilökunnan näkemys hankkeiden hallinnoinnista 

Tätä opinnäytetyötä varten on syksyllä 2013 esikartoitettu Satafoodin henkilökunnan 

mielipiteitä hankkeiden hallinnoinnista. Keskustelujen perusteella heidän mielestään 

haasteellisinta ovat hankesäännöt eli byrokratia ja hankkeelle hyväksyttävät kustan-

nukset hankkeiden toteuttamisessa. Nämä keskustelut ovat osaltaan auttaneet raken-

tamaan tämän opinnäytetyön sisältöä. 

 

Lokakuussa 2015 tämän opinnäytetyön ovat lukeneet Satafoodin henkilökunnasta ne, 

jotka tuolloin tekivät töitä maaseuturahastosta rahoitusta haetulle hankkeelle. Heiltä 

saadun palautteen pohjalta tämä opinnäytetyö on mielenkiintoinen ja opettavainen. 

Lukijat kokivat saaneensa paljon uutta lisätietoa. Heidän mielestään tässä opinnäyte-

työssä esitetyt asiat on selostettu selkeästi, joten hankkeiden hallinnointi onnistuisi 
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harjoittelun avulla. Opinnäytetyö antoi henkilöille myös huolenaihetta. Millä tavalla 

he onnistuisivat, jos pitäisi hankkeiden toimenpiteiden lisäksi hoitaa hankehallin-

noinnin taloudellinen osuus?   

8.2 Hankkeita rahoittavien tahojen näkemyksiä hankkeiden hallinnoinnista 

Satafoodin hankkeita rahoittavia tahoja ovat olleet muun muassa ELY-keskukset, 

maakuntaliitot, lääninhallitus, eri ministeriöt sekä Tekes ja Sitra. Sähköpostikysely 

lähetettiin kuitenkin vain tahoille, joiden kautta suurin osa rahoituksesta hankkeisiin 

on saatu. Nämä tahot olivat Satakuntaliitto sekä Satakunnan ja Varsinais-Suomen 

ELY-keskukset. Vastaajat valittiin sekä hankerahoituksen myöntö- että maksatus- 

puolelta. Edellä mainituille tahoille lähetettiin 11. marraskuuta 2013 sähköpostitse 

kysely, joka sisälsi kahden taustakysymyksen lisäksi kaksitoista avointa kysymystä. 

Sähköpostikysely lähetettiin 11 henkilölle. Vastauksia sähköpostikyselyyn saatiin 

kahdeksalta henkilöltä. Vastausprosentti oli 73. Kysely vastasi asiantuntijahaastatte-

lua (elite interviewing). Asiantuntijahaastattelussa haastateltavat ovat erityisesti valit-

tuja tutkittavaa ilmiötä silmällä pitäen, tarkoituksena saada heiltä tietoa heidän hal-

lussaan olevasta erikoistietämyksestä. (Anttila 2006, 199).   

 

Hankesuunnitelman noudattaminen hankkeen toimenpiteitä toteutettaessa on oleelli-

sen tärkeää. Tähän kuuluu myös kustannusarvioon sisältyvien toimenpiteiden oikeel-

lisuus. Edellisellä ohjelmakaudella maksatushakemusten laadinta painottui yksittäis-

ten menojen esittelyyn, eikä niinkään hankkeessa toteutettuihin toimenpiteisiin. Tällä 

sähköpostikyselyllä haluttiin kuitenkin saada selville ne seikat, jotka toimijoille ovat 

olleet haasteellisia maksatushakemusprosessissa. Hyvä hankkeiden hallinnointi edel-

lyttää hyvää hankkeiden taloudellista hallintaa. Hankkeiden maksatushakemusten 

liitteenä toimitetaan kunkin maksatusajanjakson ajalta raportti, joka sisältää hank-

keelle tehtyjen toimenpiteiden kuvaukset. Hankkeen toimenpiteet ja niistä muodos-

tuneet kustannukset ovat rahoittajalla tarkastelunkohteena maksatushakemusta hy-

väksyttäessä. 
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11. marraskuuta 2013 lähetetty kyselylomake sisälsi seuraavat kysymykset: 

 

Taustakysymykset: 

1. Missä tehtävissä toimit? 

2. Kauanko olet kyseistä tehtävää hoitanut? 

 

Kysymykset rahoituksista vastaaville henkilöille: 

3. Miten työsi liittyy hankkeiden rahoitukseen? 

4. Teetkö yhteistyötä muiden tahojen kanssa, jos niin kenen? 

5. Millaisia haasteita mielestäsi on hankkeiden toimijoilla hankkeiden rahoituk-

sen ja hallinnoinnin kanssa? 

6. Millaisena näet mielestäsi seuraavan EU-ohjelmakauden rahoituksen? 

 

Seuraavat kysymykset liittyivät maksatushakemusprosessiin: 

7. Mitä asioita hankkeiden toteuttajien tulisi mielestäsi ottaa huomioon maksa-

tushakemusta tehdessä?  

8. Mitkä ovat mielestäsi suurimmat vaikeudet hankkeiden toteuttajilla maksa-

tushakemuksia laadittaessa? 

9. Mitkä ovat mielestäsi suurimmat virheet, joita hankkeiden toteuttajat tekevät 

maksatushakemuksissa? 

10. Pysyykö seuraava EU-ohjelmakausi mielestäsi maksatushakemusten laatimi-

sen suhteen tämän ohjelmakauden kaltaisena? 

11. Onko mielestäsi vielä jotain muuta, mitä hankkeiden maksatushakemusten 

tekijöiden tulisi ottaa huomioon? 

 

Muutama kysymys Satafood Kehittämisyhdistys ry:n tavasta toimia: 

12. Miten Satafood on mielestänne onnistunut hankkeiden hallinnoinnissa? 

13. Miten Satafood on mielestänne onnistunut maksatushakemuksien laadinnas-

sa? 

14. Mitä parannettavaa tai tarkennettavaa teidän mielestänne olisi Satafoodin ta-

vassa toimia hankkeiden hallinnoijana (rahoitus, maksatushakemukset, muu-

ta)? 
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Sähköpostikyselyyn vastanneet henkilöt työskentelevät seuraavissa toimissa: alueke-

hitysasiantuntija, kaksi EU-koordinaattoria, maaseudun kehittämisen asiantuntija, 

rahoituspäätösesittelijä, maksatuspäällikkö, kaksi maksatushakemusten tarkastajaa. 

Kyseisiä työtehtäviä osa oli hoitanut muutaman vuoden, osa taas melkein kaksikym-

mentä vuotta. Kyselyyn vastanneista osa toimi hankerahoituksen myöntöpuolella ja 

osa maksatushakemusten käsittelijöinä. Vastaajat tekivät yhteistyöstä lukuisten eri 

tahojen kanssa. Näistä keskeisimmät olivat eri ministeriöt, maakuntaliitot, ELY-

keskukset, Maaseutuvirasto, Leader-toimintaryhmät, kunnat, yritykset, oppilaitokset 

ja hanketoimijat. 

 

Kysyttäessä, millaisia haasteita on hankkeiden rahoituksessa ja hallinnoinnissa, saa-

tiin seuraavia vastauksia: 

- omarahoituksen kerääminen ja siitä varmuuden saaminen ennen hankepäätös-

tä (3) 

- pienten toimijoiden (ja toimivat jotka toteuttavat ensimmäistä hankettaan) 

hankaluus selviytyä hankehallinnointiin liittyvistä vaatimuksista (2) 

- hanketoimija ei lue saamaansa rahoituspäätöstä 

- yhteydenpito kirjanpitoon ontuu 

- keskeisen henkilön siirtyminen muihin töihin  

- uusien projektihenkilöiden tuleminen hankkeeseen kesken kautta 

 

Ohjelmakauden 2014–2020 rahoituksen suhteen vastaajat olivat seuraavaa mieltä: 

- rahoitus säilyy samana (2) 

- hankehallinnoinnin keskittäminen (2) 

- kustannusmallit yksinkertaistuvat 

- uudet rahoitusmallit (2) 

- hankkeiden laaja-alaisuus ja strategisuus korostuu 

- eri toteuttajien sitoutuneisuus korostuu 

- sähköinen asiointi 

 

Vastaukset kysyttäessä maksatushakemuksia tehtäessä huomioon otettavista asioita, 

olivat: 

- rahoituspäätöksen ehtojen lukeminen (5) 

- hankesuunnitelman lukeminen 



58 

 

- selvillä hankkeen substanssista 

- varmistaa rahoitusosuuksien toteutuminen 

- suunnittelu hankkeen toteutuksessa, aikataulutuksessa ja raportoinnissa 

- aikataulutus 

- raportointi 

- kustannusten tukikelpoisuus (4) 

- huolellisuus 

- työaikakirjanpidon ja esimerkiksi matkalaskujen yhtäpitävyys 

- pidettävä mielessä, että maksatushakemus lähtee tarkastettavaksi henkilölle, 

joka ei tunne hanketta yhtä hyvin 

 

Suurimpina vaikeuksina hankkeiden maksatushakemuksien laadinnassa nähtiin: 

- henkilöstövaihdokset (2) 

- dokumentoinnin puutteellisuus 

- kiire, välinpitämättömyys, vastuunoton puute (2) 

- hanketta toteutettu päätösehtojen vastaisesti 

- puutteelliset tiedot hankehallinnoinnista 

- allekirjoitukset puutteellisia 

- ei lueta tukipäätöstä (4) 

- ei lueta ohjeita 

- hankesuunnitelmaan ei ole tehty päivitystä toimenpiteiden muuttuessa 

- kirjanpidon puutteellisuus 

- monta hanketta meneillään, jolloin kirjanpito sekaisin ja työajat hankkeille 

väärin 

- useamman osatoimijan hankkeissa, maksatushakemusten kokoaja ei pyydä (ei 

uskalla pyytää) puuttuvia dokumentteja tai ei käy läpi muiden toimijoiden 

asiakirjoja 

- hakija on unohtanut, että on hakenut hanketta 

 

Suurimpina virheinä vastaajat näkivät maksatushakemuksissa: 

- ei toimita päätöksen ja hankesuunnitelman mukaisesti (2) 

- huolimattomasti ja kiireesti tehty (3) 

- puutteellisesti dokumentoitu (3) 

- päiväykset ja allekirjoitukset nimenselvennöksineen puuttuvat 
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- luvut eivät täsmää 

- tehdään ”vähän sinne päin” 

- haetaan tukikelvottomia kustannuksia (4) 

 

Tulevan ohjelmakauden (2014-2020) maksatushakemuksista kysyttäessä vastauk-

sia olivat: 

- enemmän tulosten esittelyä 

- sähköisten järjestelmien käyttöönotto (7) 

- yksinkertaistetut kustannusmallit (5) 

 

Muita huomioon otettavia seikkoja kysyttäessä, vastauksina saatiin: 

- dokumentointi siten, että hankkeen ulkopuolinenkin ymmärtää (2) 

- dokumentoinnin aloittaminen jo hankkeen alkumetreillä 

- huolellisuus 

- ymmärtää mihin tuki on myönnetty ja mitkä ovat tuen ehdot 

- mitä parempi hakemus sitä nopeampi käsittely 

 

Kysyttäessä, Satafoodin onnistumista hankkeiden hallinnoinnissa, vastaukset oli-

vat: 

- hyvin (5) 

- mallikkaasti  

- aktiivisesti ja yhteistyöhaluisesti 

- erityinen ansio jalostavan teollisuuden mukaan saamisessa yksityiseen rahoi-

tukseen 

 

Satafoodin onnistuminen maksatushakemusten laadinnassa, vastaukset olivat: 

- hyvin (5) 

- parempaa tasoa 

- yhteistyö erinomaista, hyvää ja nopeaa 

- täydellisyyttä tavoitellen 

- virheen sattuessa, siitä on otettu opiksi, eikä tehty toistamiseen 

- perusteellisesti 

- Satafoodin kanssa on ollut mukava toimia 

- etukäteen selvitetty, mikä on mahdollista ja mikä ei 
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- kustannukset, joita ei ole voitu hyväksyä, on valinnut yhteisymmärrys 

- maksatushakemusten määrä hanketta kohden melko suuri (lyhyet maksatus-

ten hakuvälit) 

- lisäselvitykset tulleet viipymättä ja hyvin dokumentoituina 

- erinomaisesti, malliesimerkki muillekin toimijoille 

 

Kysyttäessä, mitä tarkennettavaa tai parannettavaa Satafoodin toiminnassa olisi, 

vastauksina saatiin: 

- vaikea keksiä, kun on jo hyvä (2) 

- jatkakaa samalla vuorovaikutuksellisella linjalla, hyvässä yhteistyön hengessä 

- uusille henkilöille korostaa vastuunottoa ja muistuttaa dokumentoinnin tär-

keydestä 

- uusille henkilöille painottaa rahoituspäätöksen ehtoihin ja ohjeisiin perehty-

mistä 

- hankkeiden toteutus on ollut hyvää ja antanut informaatiota siitä, mitkä asiat 

ovat ajankohtaisia ja millaisia näkymät tulevaisuudessa 

 

Yhteenvetona vastauksista voidaan todeta, että vastaajat pitivät hankkeita toteutta-

vien toimijoiden niin haasteina, huomioon otettavina asioina, vaikeuksina kuin vir-

heinäkin sitä, että hanketta ei ole toteutettu päätöksen ja hankesuunnitelman mukai-

sena, eikä ole luettu saatua hankepäätöstä. Vastaajien mielestä omarahoituksen ke-

rääminen ja toteutuminen on yksi haasteita ja huomioon otettavista seikoista. Haas-

teena he näkivät myös hankkeissa toimivien hankehenkilöiden vaihtumisen sekä 

puutteelliset tiedot hankehallinnoinnista. Hanketoimijoilta odotettiin vastuuntuntoa ja 

rahoituspäätöksen lukemista ja hankesuunnitelman noudattamista. Hankehallinnoin-

nin byrokratia ja eri viranomaisten asettamat ohjeistukset, varsinkin pienillä toimi-

joilla, ovat vastaajien mielestä haasteellisia.  

 

Hankkeiden toteuttamissa huomioon otettavina asioina tukipäätöksen lukemisen, 

päätösehtojen ja hankesuunnitelman noudattamisen lisäksi, huolellisuus ja vastuulli-

suus olivat tärkeimpinä pidettyjä asioita. Suunnittelu hankkeen toteutuksessa, aika-

taulutuksessa ja raportoinnissa sekä dokumentointi ja kustannusten tukikelpoisuus 

olivat vastaajien mielestä asioita, jotka hanketoimijoiden tulee ottaa huomioon. Oh-

jelmakauden 2014–2020 toteuttamisen haasteena koettiin EU:lta saatavien määrära-
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hojen riittävyys. Haasteena nähtiin myös hallinnon keskittämistoimet. Uudella oh-

jelmakaudella korostuu hankkeiden laaja-alaisuus ja toteuttajien sitoutuneisuus. Oh-

jelmakaudella käyttöön otettavan sähköisen asioinnin ja yksinkertaistettujen kustan-

nusmallien tarkoituksena on helpottaa maksatushakemusten tekemistä, mutta myös 

niiden tarkistamista, mikä nähtiin erittäin positiivisena asiana.  

 

Satafoodin tavasta toimia hankkeiden hallinnoinnissa vastaajat antoivat hyvää ja po-

sitiivista palautetta. Saadun palautteen perusteella voidaan todeta, että Satafood on 

onnistunut hankkeiden hallinnoinnissa, niin taloudellisessa kuin hallinnollisessakin 

raportoinnissa.  

 

Seuraava lainaus yhdeltä vastaajalta kertoo hyvin, miten korkealle rahoittajapuolikin 

arvostaa hanketoimijoita: ”Uuteen kauteen mentäessä kannattaa pitää mieli avoime-

na. Toivomme kokeneilta hankehakijoilta avointa ja kehittävää yhteistyötä jatkossa-

kin, sillä se kehittää myös meidän omia prosessejamme.” 

 

Marraskuussa 2013 lähetetyn sähköpostikyselyn lisäksi olen pyytänyt kommentteja 

tämän opinnäytetyöni hankkeiden hakua ja hallinnointia käsiteleviin osioihin muu-

tamalta henkilöltä rahoittajien puolelta elokuussa 2015. Vastaukset palautteen kera 

sain heiltä syyskuussa 2015. Heidän kommenttinsa tästä opinnäytetyöstä olivat hyvin 

positiivisia. Saamani palautteen johdosta, kustannusten jakoperusteet hankkeille ovat 

loogisia ja taulukot selvälukuisia. Muistuttaisin kuitenkin vielä, että tämän opinnäy-

tetyön esimerkit kustannusten jyvityksistä hankkeille ovat suuntaa antavia. Aina on 

otettava huomioon eri rahoittajien hankkeiden päätöksissä mainitut ohjeet ja ehdot. 

8.3 Sidosryhmäorganisaatioiden näkemyksiä hankkeiden hallinnoinnista 

Satafoodin sidosryhmille, Satafoodin toimistopäällikön kanssa samankaltaisia töitä 

tekeville ja vastaavanlaisia hankkeita hallinnoiville tahoille, lähetettiin 24. helmikuu-

ta 2014 sähköpostitse kysely, joka sisälsi kahden taustakysymyksen lisäksi seitsemän 

avointa kysymystä. Sähköpostikysely lähetettiin viidelle eri organisaatiolle ja yhteen-

sä viidelle henkilölle. Otos on pieni, mutta perustelen pienuuden sillä, että Satafoodin 

kaltaisia organisaatioita Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa, Satafoodin toimialu-
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eella, on varsin rajallinen määrä. Vastauksia sähköpostikyselyyn saatiin kaikilta, jo-

ten vastausprosentiksi saatiin 100.   

 

Kyselylomake sisälsi seuraavat kysymykset: 

 

Taustakysymykset: 

1. Missä tehtävissä toimit? 

2. Kauanko olet kyseistä tehtävää hoitanut? 

 

Kysymykset maksatushakemuksista vastaaville henkilöille: 

3. Miten työsi liittyy hankkeiden maksatushakemuksiin? 

4. Teetkö yhteistyötä muiden tahojen kanssa, jos niin kenen? 

5. Millaisia haasteita mielestäsi on maksatushakemusten laadinnassa? 

6. Mitä asioita hankkeiden toteuttajien tulisi mielestäsi ottaa huomioon maksa-

tushakemusta tehdessä?  

7. Mitkä ovat mielestäsi suurimmat vaikeudet maksatushakemuksia laadittaes-

sa? 

8. Mitkä ovat mielestäsi suurimmat virheet, joita maksatushakemuksen tekemi-

sessä voi tehdä? 

9. Onko mielestäsi vielä jotain muuta, mitä hankkeiden maksatushakemusten 

tekijöiden tulisi ottaa huomioon? 

 

Sähköpostikyselyyn vastanneet henkilöt toimivat seuraavissa tehtävissä: hankekoor-

dinaattori, talouskoordinaattori, taloussuunnittelija sekä hankkeiden talous ja hanke-

hallinnointi (2).  Kyseisiä työtehtäviä osa oli hoitanut muutaman vuoden, osa yli vii-

sitoista vuotta. Vastaajien työtehtäviin kuului maksatushakemusten aineiston kerää-

minen ja lähetyskuntoon saattaminen. Vastaajat kertoivat tekevänsä yhteistyötä osa-

toimijoiden, viranomaisten ja yhteistyökumppanien sekä oman organisaationsa hen-

kilöiden kanssa. 

 

Maksatushakemusten laadinnassa haasteita vastaajien mielestä olivat: 

- järjestelmällisyys 

- aikataulutus (3) 

- allekirjoitusten saaminen 
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- erot eri rahoittajien välillä (3) 

- monta hanketta, oikean materiaalin liittäminen oikeaan hankkeeseen 

- mikä on hakemusten valmiustila, puutelista auttaa 

 

Kysyttäessä, mitä asioita tulisi ottaa huomioon maksatushakemusta tehtäessä, vas-

tauksina saatiin: 

- aikatauluista kiinni pitäminen 

- hankehallinnoinnin osaaminen 

- kullekin hankkeelle oma numero 

- hankepäätöksen lukeminen 

- kustannusten tukikelpoisuus 

- kirjanpidon tuntemus 

- eri rahoittajien käytännöt (3) 

- dokumentointi 

- materiaali niin selkeä, että sen voi tulkita jälkeenpäin 

Suurimpina vaikeuksina vastaajat näkivät seuraavat asiat: 

- hakemus sellainen, ettei rahoittajan tarvitse kysellä lisätietoja 

- dokumentointi on puutteellinen (3) 

- kulujen (muun muassa lomapalkat, lomarahat ja sairausajan palkat) jakami-

nen hankkeille (3) 

- osatoimijoiden maksatushakemukset 

- aikataulutus 

- erot eri rahoittajien välillä (3) 

 

Suurimpina virheinä vastaajat kertoivat olevan: 

- ei toimita hankepäätöksen mukaan (2) 

- kustannusten tukikelpoisuus 

- laaditaan väärin (2) 

- lasketaan väärin 

- ohjeistus epäselvää 

 

Muita huomioitavia asioita olivat: 

- raportoinnin huolellisuus 

- hankesuunnitelmassa pysyminen (2) 
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- aloita ajoissa, suunnittele ja aikatauluta 

- mieti maksatusrytmi 

- ota huomioon maksatushakemusten käsittelyajat eri rahoittajille 

- hankehallinnoinnin pitää olla toimiva 

- hankesuunnitelman noudattaminen 

 

Yhteenvetona vastauksista voidaan päätellä, että haasteina hankkeiden hallinnoinnis-

sa vastaajat näkivät rahoittajakohtaisten ohjeiden ajoittaisen sekavuuden ja ristiriitai-

set tulkinnat. Useiden hankkeiden koordinoinnin nähtiin aiheuttavan haasteita niin 

toimenpiteissä kuin talouden seurannassakin. Hallinnoinnin toimivuuden kannalta 

ensisijaisen tärkeänä nähtiin yhteydenpito kirjanpitoon. Hankehallinnoinnin riittämä-

tön osaaminen koettiin haasteena. Hankkeen toimenpiteitä ei tehdä hankesuunnitel-

man mukaisesti, minkä nähtiin aiheuttavan ongelmia hankkeisiin kohdennetuissa 

kustannuksissa. Aikataulujen noudattamista, järjestelmällisyyttä ja yhteistyötä eri 

toimijoiden kesken pidettiin erittäin tärkeänä. Hankepäätöksen lukeminen ja hanke-

suunnitelman noudattaminen koettiin ensisijaisen tärkeänä. Hankkeiden toimenpitei-

den dokumentoinnin haluttaisiin olevan sellaisia, että materiaali aukeaa vuosienkin 

päästä vaivattomasti lukijalle.    

9 OHJEISTUS EU-HANKKEEN TOTEUTTAMISEEN 
SATAFOODISSA 

 

Tässä opinnäytetyössä tietoperusta (teoriaosa) muodostaa jo osan ohjeistuksesta. 

Seuraavissa alaluvuissa on kerrottu tarkemmin Satafoodin tavasta toteuttaa EU-

rahoitteisia hankkeita. Esimerkit on avattu maaseuturahastosta rahoitettavien hank-

keiden näkökulmasta. 

9.1 Maaseuturahastosta rahoitettavien hankkeiden vaiheet 

EU-rahoitteisella hankkeella, kuten millä tahansa hankkeella, tarkoitetaan ajallisesti 

rajattua toimenpidettä, jolla on tietty tavoite. Tavoite saavutetaan toteuttamalla han-
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kesuunnitelman mukaisia toimenpiteitä. Kuviossa 11 on pelkistetty kuvaus hankkeen 

toteutusvaiheista (LIITE 2). 

 

Tietoa maaseudun kehittämisestä ja hankerahoituksesta löytyy muun muassa seuraa-

vien tahojen internetsivustoilta: maa- ja metsätalousministeriö, Maaseutuvirasto, 

ELY-keskukset ja Leader-toimintaryhmät. Vierailemalla säännöllisesti näiden taho-

jen sivustoilla, löytyy tietoa esimerkiksi hankehakujen ajankohdista. Hankehakujen 

ajankohdista löytyy tietoa myös sanomalehdistä sekä sähköisesti ilmestyvistä tiedot-

teista. 

 

Mietittäessä uutta hanketta, on hyvä ideoida etukäteen ja miettiä millaisen hankkeen 

aikoo toteuttaa. Idean kehittelyä voi tehdä yhteistyössä joko koko organisaation tai 

jonkin tiimin kesken. Ideaa mietittäessä on syytä ottaa huomioon, millaiset hankkeet 

tulevat kysymykseen hankerahoitusta haettaessa. Hanketukien toimenpiteistä ja ala-

toimenpiteistä voit lukea tarkemmin sivulta 27-28.  

 

 Ideoinnin pohjalta saatujen tulosten perusteella laaditaan hankesuunnitelma ja mieti-

tään kustannus- ja rahoitusarvio. Hanketyyppi määrittää tarvitaanko hankkeelle myös 

yksityistä rahoitusta. Mikäli tarvitaan, tämä asia on kartoitettava hyvissä ajoin. Kus-

tannusarviota laadittaessa on mietittävä hankkeen toimenpiteet ja näistä mahdollisesti 

syntyvät välilliset kustannukset. Laskennallisina välillisinä kustannuksina voidaan 

hyväksyä määrä, joka on 15 tai 24 prosenttia hankkeen hyväksytyistä palkkakustan-

nuksista. Maaseuturahaston kustannusmalleista on kerrottu tarkemmin sivuilla 44-46.  

 

Hankesuunnitelmaa laadittaessa on tarpeen miettiä vastaukset seuraaviin kysymyk-

siin: Mikä on tavoite ja millä keinoilla se saavutetaan? Mikä on kohderyhmä? Miten 

tieto saadaan perille eli laadittava tiedonvälityssuunnitelma? Mitkä ovat hankkeen 

resurssit ja millä tavalla hanke on suunniteltu rahoitettavan? Hankesuunnitelmaa laa-

dittaessa on otettava huomioon myös maakunnan ja valtakunnallisen maaseutuoh-

jelman tavoitteet.  Hyvänä apuna hankesuunnitelmaa laadittaessa ovat hankkeissa 

käytettävät valintaperusteet. Valintaperusteisiin voi tutustua tarkemmin sivuilla 29-

32. Hankesuunnitelma täytetään sähköiseen Hyrrä-järjestelmään (järjestelmästä voi 

lukea tarkemmin sivulta 42-43). Hankesuunnitelman voi laatia esimerkiksi word-



66 

 

dokumenttina ja siirtää sitten tiedot sähköiseen järjestelmään. Kehittämishankeha-

kemukseen vaadittavista tiedoista on kerrottu tarkemmin sivulla 33. 

 

Valmis hankesuunnitelma liitteineen jätetään edellä mainittuun sähköiseen asiointi-

palvelu Hyrrään. Hakemuksen jättämisen jälkeen tulee ilmoitus rahoitushakemuksen 

vireille tulosta. Ilmoituksessa mainitaan käsittelijä sekä käsittelyaika. Hankkeen ha-

kija voi omalla riskillä aloittaa hankkeen toteuttamisen saatuaan sähköpostitse edellä 

mainitun vireilletuloilmoituksen. Vireilletulon edellytyksenä on, että hakemuksessa 

on ilmoitettu tuen hakija, hakemuksen kohteena oleva hanke, hankkeen kustannukset 

ja rahoitus sekä haetun tuen määrä. 

 

ELY-keskus käsittelee ja pisteyttää avoinna olleen hakuajan puitteissa tulleet hake-

mukset. Mikäli hankehakemus vaatii täydentämistä, tulee siitä hankehakemuksessa 

mainitun yhteyshenkilön sähköpostiin viesti. Tarkemmat tiedot täydentämistä tai li-

sätietoa vaativista asioista näkee Hyrrä-asiointipalvelussa kyseessä olevan hankeha-

kemuksen kohdalta. Hankkeiden pisteytys tapahtuu jo aiemmin mainittujen valinta-

kriteerien pohjalta, joten ne on tärkeää ottaa huomioon hankehakemusta laadittaessa. 

Kun myönteinen hankepäätös on saatu, se on syytä lukea huolella, kiinnittää huomio 

päätökseen mahdollisesti sisältyviin erityisehtoihin sekä tarkistaa vastaako, kustan-

nus- ja rahoitusarvio sitä, mitä on haettu. Hanketta toteutettaessa on tarpeen lukea 

hankesuunnitelmaa aika ajoin, koska rahoitus on myönnetty hankesuunnitelmassa 

mainittuihin toimenpiteisiin. Erityisen tärkeää on myös seurata hankkeen toteutuneita 

kustannuksia. Kustannusten jakaminen, vaikka hanke toteutettaisiin käyttämällä flat 

rate  -prosenttia, on tärkeää oman organisaation kassanhallinnan kannalta. Satafoodin 

tavasta tehdä kustannusten jaot hankkeille ja seurata hankkeen kustannusten toteutu-

mista kerrotaan tarkemmin sivuilla 70-83. Hanketta toteutettaessa on tärkeää muis-

taa, että kustannukset tulee maksaa ennen kuin niistä voidaan tehdä maksatushake-

mus. Tämä tarkoittaa sitä, että kassanhallinnan kannalta on mietittävä tarkasti ajan-

kohdat, jolloin maksatushakemukset tehdään. Hankkeen toimenpiteistä laaditaan vä-

liraportteja hankeaikana ja hankkeen päätyttyä tehdään loppuraportti. Hanketta var-

ten nimetty ohjausryhmä ohjaa, tukee ja seuraa hankkeen etenemistä sekä antaa 

hankkeen päättyessä arvion toteutumisen onnistumisesta.  
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Hanketta toteutettaessa tulee huomioida sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen. Tuen 

saajan velvollisuus on tiedottaa ja käyttää tiedotteissaan EU-lippua teksteineen. Ku-

viot näistä logoista löytyvät sivulta 48-49. 

 

Hankkeen aikana tehdyt toimenpiteet pitää dokumentoida tarkasti, koska hankkeelle 

saatetaan tehdä tarkastus hankkeen päätyttyäkin. Tällöin hankkeessa työskennelleet 

henkilöt eivät välttämättä ole enää hanketta hakeneen organisaation palveluksessa, 

vaan tiedot pitää jonkun muun etsiä. Hyvään hankehallinnointiin kuuluu dokumen-

toinnin aloittaminen jo hankkeen alkumetreillä. Dokumentointi helpottaa muun mu-

assa raporttien ja maksatushakemusten laatimista. 

9.2 EU-hankkeen toteuttamisen malli Satafoodissa 

Projektimuotoisesti toteutettaviin kehittämishankkeisiin liittyy toimialasta riippumat-

ta aina tietty riski. Tämä riski johtuu työn luonteesta, mitään täysin samanlaista teh-

tävää samanlaisissa olosuhteissa ei ole aiemmin tehty, joten suunnitelma toteutetta-

vasta työstä perustuu pitkälti arvioihin ja olettamuksiin, joiden luotettavuutta lisää 

suunnitelman tekijän kokemus, ammattitaito sekä käytettävissä olevat menetelmät. 

(Virkki & Somermeri 1992, 82.) Hanke voidaan aloittaa omalla riskillä, kun se on 

tullut vireille. Vireilletulo ei tarkoita sitä, että hanke automaattisesti hyväksytään. 

Mikäli on epävarmaa, tuleeko hankkeeseen rahoitusta, on hyvä odottaa virallista 

hankepäätöstä ennen hankkeen käynnistämistä ja kulujen kerryttämistä. Rahoitus on 

siis varmistunut vasta sitten, kun rahoittaja on lähettänyt rahoituspäätöksen. 

 

Hanketta ideoitaessa mietitään yhdessä asiakkaan ja Satafoodin henkilökunnan kans-

sa, miten hanketta halutaan viedä eteenpäin, mitkä siinä ovat ne ydinseikat, joita ha-

lutaan kehittää, millaiset ovat hankkeen kustannukset ja miten hanke tullaan rahoit-

tamaan. Hankesuunnitelman ja hankehakemuksen viimeistelyn tekee toimistopääl-

likkö yhdessä toimitusjohtajan kanssa. 

 

Valmiin hankehakemuksen hyväksyy Satafoodin hallitus lähetettäväksi rahoittajalle. 

Rahoittaja käsittelee hakemuksen ja hankesuunnitelman sekä pyytää tarvittaessa lisä-

tietoja. Lisätietoja ja täsmennyksiä saatetaan joutua antamaan useampaankin kertaan. 
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Kun hakemus ja suunnitelma on rahoittajan taholla hyväksytty, saa hankkeen toteut-

taja rahoituspäätöksen ja hankesuunnitelmaan esitettyjen toimenpiteiden toteuttami-

nen alkaa.   

 

Kehittämishankkeet ovat kestoltaan yleensä useampivuotisia, ainoastaan esiselvitys-

tyyppinen hanke voi olla kestoltaan muutamasta kuukaudesta hieman yli vuoteen. 

Kuviossa 12 on kuvattu kehittämishankkeen hakuprosessi Satafoodissa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 12. Kehittämishankkeen hakuprosessi Satafoodissa. 

 

Rahoittava viranomainen neuvoo ja ohjaa hankkeen toimeenpanon käynnistämisessä, 

mutta myös hankkeen toteuttamisessa koko hankkeen ajan. Rahoittavaan viranomai-

seen kannattaa olla yhteydessä heti, kun herää kysymyksiä tai jokin asia on jäänyt 

epäselväksi. 

9.3 Yksittäisen hankkeen toimenpiteiden toteutus Satafoodissa 

Hankkeen alkaessa on hyvä pitää omassa organisaatiossa aloituspalaveri, jossa hank-

keen keskeiset toimijat käyvät läpi hankkeen toimenpiteet, hankebudjetin ja saadun 

rahoituspäätöksen. Tukipäätös on syytä lukea huolella, sillä päätös saattaa sisältää 

erityisehtoja, jotka hanketta toteutettaessa on otettava huomioon. Hanketta on toteu-

tettava hankesuunnitelman mukaisesti, sillä toimenpiteet, joita ei hankesuunnitelmas-
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sa ole mainittu, eivät myöskään ole kustannuksiltaan hyväksyttäviä. Hankesuunni-

telmaa on hyvä lukea aika-ajoin, jotta huomataan vastaako se toteutusta vai pitäisikö 

hakea muutosta. 

 

Kuviossa 13 on yksittäisen hankkeen toimenpiteiden toteuttamistapa Satafoodissa. 

Satafoodissa hankkeiden koordinoijana toimii toimitusjohtaja. Hankkeen yksi tär-

keimmistä toimenpiteistä on hankkeesta tiedottaminen. Mikäli joku toimenpide 

hankkeessa on sellainen, ettei Satafoodin oma henkilökunta sitä osaa tehdä (ei ole 

esim. laitteita tai tarpeenmukaisia tiloja esim. laboratorioanalyyseihin), tehdään kus-

tannuksista alustava arvio ja lähetetään tarjouspyynnöt. Mikäli hankinta on suuri, 

kilpailutetaan se siten, miten laki julkisista hankinnoista vaatii. Kilpailutuksesta on 

kerrottu tarkemmin luvussa 7.7 (sivut 51-53). Toimistopäällikön vastuulla on hank-

keiden taloushallinnointi mukaan lukien kilpailutus sekä raporttien ja hakemusten 

käsittely. Hankkeiden kirjanpito on ulkoistettu, tilitoimisto toimii tiiviissä yhteistyös-

sä toimistopäällikön kanssa. 

 

Hankkeelle perustettu ohjausryhmä ohjaa, tukee ja seuraa hankkeen etenemistä. Oh-

jausryhmän kokoonpano pyritään saamaan sellaiseksi, että sillä on mahdollisimman 

laaja näkemys kehityksen kohteena olevasta asiasta. Ohjausryhmän tarkoituksena on 

auttaa hanketta tavoitteiden saavuttamisessa ja ohjata hankkeen sisällöllistä toteutus-

ta. 

 

Hankkeen aikana ja sen loputtua, tehdään rahoittajalle maksatushakemuksia. Rahoit-

taja käsittelee hakemuksen, pyytää tarvittavia lisätietoja, hyväksyy hakemuksen ja 

tilittää hankkeen toteuttajan tilille julkisen rahoituksen osuuden. Julkinen rahoitus 

koostuu EU:n osuudesta ja Suomen valtion osuudesta. Hankkeen päätyttyä tehdään 

loppuraportti ja pidetään loppuseminaari tai loppupalaveri, jossa katsotaan, mitä 

hankkeessa on saatu aikaan, olivatko tulokset sellaisia, kuin oli odotettu vai menikö 

joku asia toisin kuin ajateltiin. Hankkeen lopputuloksena saattaa olla myös uusi han-

keidea. Ideaa tarkastellaan ja mikäli se nähdään hyväksi, lähdetään tekemään uutta 

hankesuunnitelmaa ja hankehakemusta. 
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Kuvio 13. Yksittäisen hankkeen toteuttaminen Satafoodissa. 

9.4 Kustannusten jakaminen hankkeille 

Tosiasiallisiin kustannuksiin perustuvaa kustannusmallia käytetään pääsääntöisesti 

vain hankkeissa, joihin yksinkertaistettujen kustannusmallien käyttö ei sovellu, kuten 

hankkeissa, jotka toteutetaan kokonaan julkisina hankintoina tai investointihankkeis-

sa, joissa ei ole hankehenkilöstön palkkakustannuksia. Hankkeiden hakijat voivat 

myös perustellusta syystä itse hakea todellisiin kustannuksiin pohjautuvaa kustan-

nusmallia. Vaikka osaa välillisistä kustannuksista, käytettäessä flat rate -prosentteja, 

ei tarvitsekaan rahoittajille eritellä, on hanketoimijan kuitenkin oman kassanhallin-

nan kannalta tarpeen omassa kirjanpidossaan eritellä kaikki hankkeelle kohdistuvat 

kustannukset hankkeen omalla kustannuspaikalla. Sisäisten kustannusten todentami-
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nen on siis ensiarvoisen tärkeää. Mitä useampaa hanketta toteuttaa, sen tärkeämmäk-

si kustannusten seuranta tulee.  Mikäli kustannusmalliksi on valittu Flat rate 24 %, 

tulee muistaa, että prosenttimääräiseen osuuteen sisältyvät hankkeen matkakustan-

nukset. Matkoista, kuten muistakin välillisistä kustannuksista, on syytä pitää tarkkaa 

kirjanpitoa hankkeen aikana, jotta vältytään mahdollisilta kustannusten ylityksiltä. 

Mikäli kustannusmalliksi on valittu todellisiin kustannuksiin pohjautuva malli tai flat 

rate 15 %-malli, tulee matkakustannusten osalta muistaa se, että esimerkiksi hotelli-

huonetta varattaessa ei henkilökohtaista bonuskorttia voi käyttää. Rahoittaja peruste-

lee tätä sillä, että käytettäessä bonuskorttia kulu ei ole lopullinen, sillä bonuskorttia 

käytettäessä henkilö saa siitä myöhemmin etuuden (bonukset tililleen tai etusetelin). 

Hankkeille hyväksytään siis vain kustannukset, jotka ovat lopullisia, tuen saajan täy-

simääräisinä maksamia. 

 

Välillisten kustannusten jakoperusteina voidaan käyttää esimerkiksi henkilökunnan 

hankkeelle tekemää työmäärää, hankkeen käytössä olevien työtilojen neliömäärää, 

kirjanpidon vientien määrää hankkeille, otettujen tulosteiden ja kopioiden määrä 

hankkeittain tai postikirjan perusteella hankkeesta lähetettyjä kirjeitä. 

 

Palkat sivukuluineen muodostavat suuren osan hankkeen kustannuksista. Huomioita-

vaa on, että tukea ei myönnetä sellaisen henkilön palkkakustannuksiin, joka ei ole 

tukea haettaessa ollut organisaatioin toistaiseksi voimassa olevassa ja kokoaikaisessa 

työsuhteessa, jos toimi täytetään yli vuodeksi, eikä kyseinen toimi ole ollut julkisesti 

haettavana. Sama pätee myös osa-aikaisesti palkattaviin henkilöihin, mikäli toimi 

täytetään yli vuodeksi.  Organisaation henkilökunnasta suurin osa saattaa työskennel-

lä useammassa kuin yhdessä hankkeessa. Tämä tarkoittaa sitä, että myös työtuntien 

kirjaaminen tapahtuu useammalle hankkeelle. Palkkojen jako hankkeille perustuu siis 

hankkeessa tehtyyn työmäärään. Palkkakustannuksista hyväksytään hankkeeseen 

palkatun henkilöstön hankkeen toteuttamiseksi tarpeellisesta työstä aiheutuvat koh-

tuulliset, välittömät palkkakustannukset sekä lakisääteiset henkilöstösivukulut, kuten 

sosiaali- ja eläkemaksut ja hankkeelle tehdystä työstä ansaittu loma-ajan palkka ja 

lomaraha sekä palkallisen poissaoloajan, esimerkiksi sairausajan palkat, vähennetty-

nä Kelan maksamalla korvauksella. Tukikelpoisiin palkkakustannuksiin ei voi sisäl-

tyä tulospalkkioita, luontoisetuja tai bonuksia. 
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Seuraavissa luvuissa Satafoodin toimistopäällikön laatimat kustannusten jakoperus-

teet ovat Satafoodissa käytössä. Ne ovat esimerkinomaisina käytettävissä ja sovellet-

tavissa myös muihin, samankaltaisia EU-hankkeita hallinnoiviin, organisaatioihin.   

9.4.1 Työajanseuranta 

Hankkeen henkilöstöllä tulee olla kirjallinen tehtävänkuvaus hankkeelle kuuluvista 

työtehtävistä. Hankkeissa työskentelevät henkilöt pitävät työajanseurannasta työpäi-

väkirjaa. Työpäiväkirjaa pidetään joka hankkeesta. On myös syytä huomioida, että 

työpäiväkirjaa alkaneella ohjelmakaudella joutuu pitämään myös osa-aikaisesta työs-

tä hankkeelle, tällöinkin tulee esittää myös kokonaistyöaika. Taulukossa 2 vasem-

manpuoleiseen sarakkeeseen kirjoitetaan kuvaus hankkeessa tehdystä työstä ja oike-

anpuoleisiin (6 saraketta) hankkeille tehdyt tunnit. Esimerkkitapauksessa Matti Malli 

tekee kuusi erilaista työpäiväkirjaa. Kussakin työpäiväkirjassa oikeanpuoleiset sa-

rakkeet pysyvät samoina, mutta kuvaus tehdystä työstä tulee hankekohtaisesti va-

sempaan sarakkeeseen. Hankkeelle tehtyjen työtuntien perusteella määräytyy hank-

keelle kohdistuvan palkan suuruus. Matti Mallin kuukausipalkasta sivukuluineen 

esimerkiksi hankkeelle 481 kohdistuu 16,36 % (27,00 / 165,00 * 100).  

 

Työpäiväkirjojen laatiminen jälkikäteen on työlästä. Hankkeille tehdyt työt on syytä 

kirjata työpäiväkirjoihin mahdollisimman usein. Työntekijän ja esimiehen allekirjoit-

tama työajanseurantalomake liitetään maksatushakemukseen. Satafoodissa on jo 

vuosia ollut käytäntö, että työpäiväkirjat samoin kuin matkalaskutkin, tulee palauttaa 

päättyneen kuukauden osalta seuraavan kuukauden viidenteen päivään mennessä. 

Tämä käytäntö on nopeuttanut, mutta myös helpottanut huomattavasti hankkeille jy-

vitettävien palkkojen ja muiden kustannusten jakoa.  
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Taulukko 2. Esimerkki Satafoodissa käytettävästä työpäiväkirjasta. 

KOKONAISTYÖAJANSEURANTA Hankenro:

Työntekijä: Matti Malli
Nimike: kehitysasiantuntija työntekijän allekirjoitus esimiehen allekirjoitus
Kuukausi: syykuu 2014 Päiväys : 

Tehdyt tunnit kullekin hankkeelle:
Pvm Tehty työ (joka hankkeesta oma lomake) 481 29910 1306 15808 2014 950 Yht.

1 2,50 2,50 2,50 7,50
2 7,50 7,50
3 7,50 7,50
4 7,50 7,50
5 1,00 1,50 1,50 3,50 7,50
6 lauantai
7 sunnuntai
8 5,00 2,50 7,50
9 1,00 0,50 1,00 1,00 0,50 3,50 7,50

10 3,50 4,00 7,50
11 3,00 4,50 7,50
12 2,50 5,00 7,50
13 lauantai
14 sunnuntai
15 7,50 7,50
16 7,50 7,50
17 7,50 7,50
18 3,50 4,00 7,50
19 7,50 7,50
20 lauantai
21 sunnuntai
22 2,50 2,50 2,50 7,50
23 4,00 3,50 7,50
24 3,00 4,50 7,50
25 2,50 5,00 7,50
26 3,50 1,75 2,25 7,50
27 lauantai
28 sunnuntai
29 2,50 2,50 2,50 7,50  
30 2,50 1,00 1,00 1,25 1,00 0,75 7,50
31 ----------------------

Kuukausi yhteensä: 27,00 34,00 20,50 27,00 40,00 16,50 165,00

%:ia työajasta 16,36 20,61 12,42 16,36 24,24 10,01 100,00  

9.4.2 Matkalaskut 

Hankkeelle tehtyjen matkojen osalta laaditaan matkalasku (Kuvio 14). Matkalaskus-

sa tulee perustietojen (nimi, sotu, osoite, toimi, tilitiedot) lisäksi olla maininta matkan 

kohteesta ja tarkoituksesta. Matkan aloitusaika ja matkan päättymisaika sekä matka-

reitti tarkoin osoittein tulee olla merkittynä. Mikäli matkalla on kuljettajan lisäksi 

muita, tulee heidän nimensä mainita. Mikäli lisähenkilö on kyydissä vain osan mat-

kaa, tulee matkalaskuun laittaa se kilometrimäärä, jonka ajan lisähenkilö on mukana. 

Matkalaskussa on myös aina oltava perustelu, mikäli henkilö käyttää omaa autoaan 

eikä julkista kulkuneuvoa. Matkalaskuun merkitään saadut ateriat. Puolipäivärahan 

ollessa kyseessä yksi ateria puolittaa puolipäivärahan ja kaksi ateriaa päivässä puolit-
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taa kokopäivärahan. Puolipäivärahan saa, mikäli matka kestää yli kuusi tuntia ja ko-

kopäivärahan, mikäli matka kestää yli kymmenen tuntia. Matkalaskuun tulee merkitä 

sen hankkeen koodi, jonka puitteissa matka tehdään. Matkalaskun tekijän on päivät-

tävä ja allekirjoitettava tekemänsä matkalasku sekä liitettävä mukaan, mikäli kysees-

sä on esimerkiksi seminaari, tämän seminaarin ohjelma. 

 

 

 

 

Kuvio 14. Satafoodissa käytössä oleva matkalasku. 
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9.4.3 Laite- ja tilavuokrat 

Laitevuokrakustannuksien jakoperusteena käytetään henkilön hankkeelle tekemiä 

tunteja (Taulukko 3). Esimerkki tapauksessa organisaatiolla on kolme tietokonetta, 

joista esimerkkihenkilö Matin käytössä on yksi. Tietokoneen kuukausivuokra on 

70,00 euroa (alv 0). Syyskuussa hankkeelle 481 kohdistui tästä 11,45 euroa (16,36 * 

70,00 / 100). Summa tulee Matin työpanoksesta hankkeelle 481, koska muut henkilöt 

eivät ole kyseessä olleelle hankkeelle tehneet ollenkaan töitä. Mikäli tarkastellaan 

hanketta 950, huomataan että sille hankkeelle töitä ovat tehneet kaikki kolme yrityk-

sen työntekijää. Syyskuussa hankkeen 950 osuus tietokoneen vuokrakustannuksista 

olisi ollut 61,63 euroa (Hannun 14,00 euroa, Matin 7,01 euroa ja Suvin 40,62 euroa). 

Laitevuokrat jyvitetään kaikkien työntekijöiden eri hankkeille tekemien työtuntien 

mukaan. 

 

Toimitilan vuokrien osuus hankkeille määräytyy sekä hankkeen henkilön työtilan 

neliömäärästä että hänen hankkeelle tekemästään työmäärästä (Taulukko 4). Organi-

saation käytössä on 100 m2, josta Matti Mallin käytössä on 20 m2. Vuokraa organi-

saatio maksaa käytössään olevista tiloistaan 806,45 euroa (alv 0), jolloin neliöhin-

naksi saadaan 8,06 euroa. Matin käytössä olevan työtilan vuokran osuudeksi tulee 

161,29 euroa (20 * 8,06). Matti on tehnyt töitä useammalle kuin yhdelle hankkeelle, 

joten työtilan vuokrakin jakaantuu useammalle hankkeelle. Syyskuussa Matti teki 

27,00 tuntia hankkeelle 481, joka on kuukauden kokonaistunneista (165,00) 16,36 %. 

Syyskuussa työtilan vuokra hankkeelle 481 on 26,39 euroa (16,36 * 161,29 / 100). 
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Taulukko 3. Tietokoneiden vuokran jako hankkeille. 

 

Tietokoneiden vuokra
1.9.2014-30.9.2014 260,40 (sis alv 24% 50,40 €)
3 kpl alvin osuus alv0 hinta per kone

50,40 210,00 70,00

Hanke alv 0 alv alv24
481 11,45 2,75 14,20
29910 38,26 9,18 47,44
1306 28,82 6,92 35,74
15808 43,62 10,47 54,09
2014 26,22 6,29 32,52
950 61,63 14,79 76,42
yhteensä 210,00 50,40 260,40

hanke
% 

työajasta kpl

osuus 
vuokrasta 
€ alv 0

hankkeiden 
osuus € alv 0

Hannu Hanke 29910 34,05 1,00 70,00 23,84
15808 45,95 32,17
950 20,00 14,00

Matti Malli 481 16,36 1,00 70,00 11,45
29910 20,61 14,43
1306 12,42 8,69
15808 16,36 11,45
2014 24,24 16,97
950 10,01 7,01

Suvi Suomi 1306 28,75 1,00 70,00 20,13
2014 13,22 9,25
950 58,03 40,62

HUOM! %:it työajasta tulevat työpäiväkirjoista
 

 

 

 

 

 

 



77 

 

Toimitilojen vuokra
1.9.2014-30.9.2014 1000,00 (sis alv 24% 193,55 €)
100 m2   alvin osuus alv0 hinta per m2

193,55 806,45 8,06

Hanke alv 0 alv alv24
481 26,39 6,33 32,72
29910 115,62 27,75 143,37
1306 135,96 32,63 168,59
15808 137,56 33,01 170,57
2014 92,40 22,18 114,58
950 298,52 71,65 370,17
yhteensä 806,45 193,55 1000,00

hanke
% 

työajasta
neliöitä 

käytössä

osuus 
vuokrasta € 
alv 0

hankkeiden 
osuus € alv 0

Hannu Hanke 29910 34,05 30,00 241,94 82,38
15808 45,95 111,17
950 20,00 48,39

Matti Malli 481 16,36 20,00 161,29 26,39
29910 20,61 33,24
1306 12,42 20,03
15808 16,36 26,39
2014 24,24 39,10
950 10,01 16,15

Suvi Suomi 1306 28,75 50,00 403,23 115,93
2014 13,22 53,31
950 58,03 233,99

806,45
HUOM! %:it työajasta tulevat työpäiväkirjoista

Taulukko 4. Toimitilojen vuokran jako hankkeille. 
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9.4.4 Kopiot ja tulosteet 

Organisaation kopio- ja tulostinkoneen vuokrakustannusten (429,00 euroa alv 0) jako 

perustuu hankkeissa otettuihin kopioihin ja tulosteisiin (taulukko 5). Kullakin hank-

keella on oma koodinsa. Kopioiden ja tulosteiden määrä esimerkkilaskelmassa on 

2438 kappaletta. Hankkeessa 481 kopioita ja tulosteita on otettu 345 kappaletta eli 

14,15 % kokonaismäärästä. Hankkeen kustannukseksi määräytyy tämän prosentin 

perusteella (14,15 * 429,00 / 100) 60,71 euroa (alv 0). 

 

Taulukko 5. Tulosteiden ja kopioiden jako hankkeille. 

Tulosteet ja kopiot
1.9.2014-30.9.2014 531,96  (sis alv 24% 102,96 €)

alvin osuus alv 0
102,96 429,00

Hanke määrä %:ia € alv 0 € alv 24
481 345 14,15 60,71 75,28
950 446 18,29 78,48 97,32
1512 538 22,07 94,67 117,39
2014 124 5,09 21,82 27,06
15808 116 4,76 20,41 25,31
29910 269 11,03 47,33 58,69
31591 484 19,85 85,17 105,61
809938 116 4,76 20,41 25,31

yhteensä 2 438 100,00 429,00 531,96

Tulostus ja kopiomäärät tulevat monitoimilaitteesta saatavan yhteenvedon mukaan.
Jokaisella hankkeella on oma koodinsa, jolla voi tulostaa ja ottaa kopioita.

 

9.4.5 Satafoodille saapuvat ostolaskut 

Satafoodilla ei ole käytössä sähköistä ostolaskujen kierrätystä. Saapuneisiin ostolas-

kuihin laitetaan merkintä tekstileimasimella (Kuvio 15). Tekstileimasin sisältää seu-

raavat kentät: saapumispäivämäärä, kirjanpidon kustannuspaikka, hankkeen numero, 

tarkastusmerkintä ja hyväksymismerkintä. Esimerkkilasku on saapunut 17.9.2015 ja 

sen kustannuspaikka kirjanpidossa on 39726 (laitevuokrat 24%). Satafoodin käytössä 

oleva tilikartta kustannuspaikoista löytyy saapuneiden ostolaskujen kansiosta. Osto-
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laskuun tarkistusmerkinnän tekee henkilö, joka työn on tilannut. Esimerkkilaskussa 

ostolaskun on tarkistanut ”pp”. Satafoodin laskut hyväksyy toimitusjohtaja. Esi-

merkkilaskussa ei ole hankkeen numeroa, koska se jyvitetään kaikille hankkeille. 

Laskuista tehdyt jaot laitetaan laskun liitteeksi ja toimitetaan tilitoimistoon. Tilitoi-

misto numeroi tositteet ja laatii kuukausittain tuloslaskelmat hankkeista. Tilitoimisto 

arkistoi tositteet kansioon ja kansio noudetaan Satafoodin toimistolle säilytettäväksi. 

 

 
Kuvio 15. Merkinnät ostolaskuihin Satafoodissa. 
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9.4.6 Tilitoimisto 

Taulukossa 6 on jaettu tilitoimistolta tullut lasku. Laskun kustannukset on jaettu 

hankkeille vientien perusteella. Kokonaisvientien määrä muodostuu sekä tuloslas-

kelman tilivienneistä että taseen tilivienneistä. Tuloslaskelman tiliviennit 

(=hankeviennit) saadaan hankkeen pääkirjan viimeiseltä riviltä. Esimerkiksi aina, 

kun maksetaan työntekijälle matkakulu, siitä tulee vienti hankkeelle ja vienti pankki-

tilille, eli kokonaisviennit tästä kirjauksesta ovat 2, kun taas hankkeelle tulee 1 vienti. 

Kokonaisvienneissä ovat siis mukana myös esimerkiksi velat, jotka eivät mene hank-

keelle, vaan ovat mukana kokonaisvienneissä, joten kokonaisviennit ja hankeviennit 

eivät voi koskaan mennä yksiin. Laskun jaossa on kuitenkin otettava huomioon ko-

konaisviennit ja suhteutettava ne hankevientien kautta kullekin hankkeelle, koska 

myös nuo velat ovat kuitenkin osa hanketta, vaikka eivät suoraan menekään hanke-

vienteihin, esimerkiksi palkkakirjauksissa ennakonpidätysvelat, sosiaaliturvamaksu-

velat ja työntekijäneläkevakuutusmaksut. 

 

Taulukko 6. Tilitoimiston laskun jako hankkeille. 

TILITOIMISTO OY
1.9.2014-30.9.2014

1061,00
kokonaisviennit alvin osuus alv0 yksikköhinta

777 205,35 855,65 1,10
hankeviennit

522

Hanke hankeviennit
%:ia 
vienneistä

suhteessa 
kokonaisvien
teihin € alv 0 € alv 24

481 57 10,92 84,84 93,43 115,86
950 58 11,11 86,33 95,07 117,89
1306 26 4,98 38,70 42,62 52,85
15808 51 9,77 75,91 83,60 103,66
1512 38 7,28 56,56 62,29 77,24
2014 64 12,26 95,26 104,91 130,08
29910 81 15,52 120,57 132,77 164,64
31591 94 18,01 139,92 154,08 191,06
809938 53 10,15 78,89 86,88 107,73
yhteensä 522 100,00 777,00 855,65 1061,00
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SYYSKUUN 2014 PALKKOJEN JAKO

hanke tunnit %
TYÖPK 
palautettu tunnit yht

1 HANKE 29910 56,18 34,05 OK
15808 75,82 45,95

950 33,00 20,00 165,00

2 MALLI 481 17,50 10,61
29910 12,50 7,58
1512 13,00 7,88

31591 27,00 16,36
809938 19,50 11,82

1306 15,50 9,39 OK
15808 10,00 6,06
2014 40,00 24,24
950 10,00 6,06 165,00

3 SUOMI 1306 47,44 28,75
2014 21,81 13,22 OK
950 95,75 58,03 165,00

Hankeviennit (57) jaettuna kaikkien hankkeiden vienneillä (522) * 100 = 10,92 (eli 

hankkeen 481 osuus hankevienneistä). Suhteessa kokonaisvienteihin osuudeksi saa-

daan (10,92 * 777 / 100) 84,84. Arvonlisäveroton kustannus hankkeelle on (84,84 * 

1,10 eli yksikköhinta) 93,43 ja vastaavasti arvonlisäverollinen hinta saadaan kerto-

malla arvonlisäveroton hinta 1,24:llä, jolloin kustannukseksi muodostuu 115,86. 

 

Tilitoimistoon lähetetään hankkeen työpäiväkirjojen perusteella tehtyjen tuntien mää-

rät henkilöittäin ja hankkeittain (Taulukko 7). Tuntien perusteella saatujen prosent-

tien pohjalta tilitoimisto tekee palkoista jaon hankkeille. Tilitoimistolla on omat oh-

jelmansa (josta saadaan hankkeiden tuloslaskelmat ja pääkirjat), mutta hanketoimijal-

le riittää aivan hyvin se, että hallitsee esimerkiksi Microsoft Excel taulukkolaskenta-

ohjelman.  

 

Taulukko 7. Tuntien jaot hankkeille, jonka perusteella jyvitetään palkka hankkeille. 
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9.4.7 Hankkeen kustannusten seuranta 

Tilitoimisto lähettää kuukausittain hankkeiden tuloslaskelmat ja pääkirjat. Tuloslas-

kelmista saadut tiedot laitetaan hankkeen seurantataulukkoon (Taulukko 8). Hank-

keen kustannuksia seurataan koko hankkeen elinkaaren ajan.  

 

Taulukko 8. Hankkeen kustannusten seuranta. 
Hanke 481

Kustannukset: budj. 31.12.2013 30.9.2014 yht. jäljellä
Henkilöstökust. 18 322,00 5 208,31 2 165,29 7373,60 10 948,40
Ostopalvelut 12 500,00 0,00 0,00 0,00 12 500,00
Matkat 3 500,00 1 301,67 66,98 1368,65 2 131,35
Vuokrat 1 500,00 239,14 82,70 321,84 1 178,16
Toimisto 1 000,00 176,36 472,66 649,02 350,98
Muut kulut 178,00 73,83 20,15 93,98 84,02
Kustannukset 37 000,00 6 999,31 2 807,78 9807,09 27 192,91

Rahoitus: 31.12.2013 30.6.2014 yht. vaje
EAKR+valtio 70,30 26 000,00 4 920,51 1 973,87 6894,38 19 105,62
Kunta 29,70 11 000,00 2 078,80 833,91 2912,71 8 087,29
Kokonaisrahoitus 100,00 37 000,00 6 999,31 2 807,78 9807,09 27 192,91

 
Mikäli taulukon 8 kaltaisessa hankkeessa käytettäisiin flat rate  -prosentteja, on erit-

täin tärkeätä seurata hankkeen menoja kustannuspaikoittain. Esimerkissä flat rate 24 

% olisi palkoista (24*18.322,00/100) 4.397,28 euroa sisältäen ostopalvelua lukuun 

ottamatta kaiken muun. Mikäli hanke toteutuu budjetoidun mukaisesti, yleiskustan-

nukset (matkat, vuokrat, toimisto ja muut kulut) ovat suuruudeltaan 6.178,00 euroa 

eli flat rate 24 % (4.397,28 euroa) palkoista ei riitä kattamaan yleiskustannuksia. 

Tämän kaltaisen hankkeen kohdalla, olisi mielekkäämpää ollut valita flat rate  -

prosentiksi 15. Flat rate 15 % palkoista olisi 2.748,30 euroa, yleiskustannusten osuus 

(vuokrat, toimisto ja muut kulut) olisi 2.678,00 euroa eli riittäisi juuri ja juuri katta-

maan yleiskustannukset. 

9.5 Aikataulutuksen esimerkki hankkeen elinkaaressa 

Hankkeen hallinnoijan kassanhallinnan kannalta erityisen tärkeää on, että hankkeen 

maksatushakemuksia voisi tehdä tarpeeksi usein. Maaseuturahastosta rahoitetuissa 

hankkeissa maksatushakemuksen voi tehdä maksimissaan neljä kertaa vuodessa. 

Tämä tarkoittaa sitä, että kustannusten seuraaminen kuukausitasolla on erittäin tärke-
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ää. Tärkeää on myös olla selvillä hankkeiden ostopalveluista ja hankinnoista, hah-

mottaa milloin laskut tulevat maksettaviksi. Kustannukset on maksettava etukäteen, 

joten maksatushakemuksissa esitetyt kustannukset saattavat olla muutamalta kuu-

kaudelta kertyneitä. Mikäli hanketoimijalla ei ole muita tuloja kuin hanketuet, on 

erittäin tärkeää miettiä, millä syklillä maksatushakemuksia tehdään. Huomioon tulee 

ottaa myös se, että rahoittajilla on muitakin hankkeita ja toisinaan maksatushakemus-

ten käsittely saattaa kestää hieman pidempään.  

 

Hyvänä apuna työn aikataulutukseen on esimerkiksi vuosikello. Vuosikello on yksi 

johtamisen apuvälineistä. Siinä yhdistyy monta eri osa-aluetta, talouden suunnittelu, 

aikataulujen ja sisältöjen raportointi. Vuosikellon avulla kyetään yhdistämään orga-

nisaation yksittäiset toiminnat yhteisiin aikatauluihin. Suunnittelematon toiminta ai-

heuttaa jatkuvaa kiirettä, kun toimenpiteet tulevat yllättäen eteen. Vuosikello auttaa 

hallitsemaan ajankäyttöä eri toimenpiteissä. Jokaisella organisaatiolla, kaikki eivät 

sitä vain tiedosta, on oma vuosikellonsa. (Alhola & Lauslahti 2005, 62.) 

 

Vuosikello olisi hyvä muuttaa viikko- tai kuukausikelloksi tai jopa päiväkelloksi, jol-

loin asioiden valmistelu ja ennakointi onnistuu. Mitä tehdään ja mitä pitäisi tehdä? 

Mitä tapahtuu milloinkin? Kuka tekee ja toimittaa edelleen? Visiointi tulevaisuuteen 

on kassanhallinnan kannalta todella tärkeää. Hankkeiden toimenpiteiden tunteminen, 

mitä tehdään ja koska, auttaa muun muassa maksatushakemusten jaksotuksessa. Oi-

kea-aikaisesti tehtynä saadaan tilille euroja ja näin ollen myös rahat riittävät muun 

muassa palkanmaksuun. Hankkeen hallinnoijille maksatushakemusten läpimeno 

moitteettomasti rahoittajan käsittelyssä tarkoittaa samalla sitä, että työ on tehty vaa-

dittujen ohjeistusten ja määräysten mukaisesti. Konkreettisesti tämä näkyy hankkeen 

hallinnoijan tilille tulevina euroina. 

 

Taulukossa 9 (LIITE 3) on esimerkinomaisesti yhden yksittäisen hankkeen aikataulu-

tuksen toteuttamisen malli. Lisäksi on syytä muistaa, että ei pelkästään hankkeisiin 

mahdollisesti tehtäviä tarkastuksia varten, vaan myös oman organisaation tarpeita 

varten, on jo heti hankkeen alusta alkaen kiinnitettävä huomiota dokumentointiin ja 

asiakirjojen arkistointiin. 
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10 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Mielestäni hankeprosessia voidaan verrata tilitoimiston tapaan tehdä kirjanpito. 

Asiakas tuo sekalaisen pinon kuitteja, jotka laitetaan järjestykseen ja lopuksi laadi-

taan tilinpäätös. Kehittämishanke etenee samalla tavalla. Alussa on paljon erilaisia 

ideoita, asiakkaan ehdotuksia, odotuksia ja tarpeita. Lopussa on onnistuneesti läpi-

viety hanke, joka on täyttänyt asiakkaan odotukset ja tarpeet. Hankkeen toteutumi-

seen tarvitaan aktiivisuutta, jota voi olla monenlaista, kuten halu toteuttaa kehittä-

mishankkeita. Omarahoitusosuus ja riittävät henkilöresurssit on varmistettava, sillä 

pääsääntönä on, että EU:lta saatava rahoitus on vain osa kokonaisrahoitusta. Hank-

keen toteuttaminen alusta loppuun on parasta harjoitusta seuraavia hankkeita ajatel-

len. Hankkeisiin osallistuneiden kokemukset kannattaa hyödyntää, ei pelkästään on-

nistumisia, vaan myös hankkeen mahdollisesti kohtaamat ongelmat. Hankkeisiin 

osallistuminen ja oman osuuden hoitaminen kunniakkaasti on tulevaisuutta ajatellen 

tärkeää. Luontevaksi ja aikaansaavaksi osoittautuneen henkilön työpanos muistetaan 

ja se auttaa myös uusia hankkeita toteutettaessa ja haettaessa niihin henkilöitä.  

 

Tämä opinnäytetyöni on painottunut tarkastelemaan uutta ohjelmakautta 2014–2020 

rakennerahaston ja maaseuturahaston näkökulmasta. Tässä opinnäytetyössä erittäin 

tärkeänä apuna olivat niin Satafoodin henkilökunnan näkemykset kuin sähköpostiky-

selyssä saadut sidosryhmien vastaukset. Sähköpostikyselyssä saamani vastaukset oli-

vat samansuuntaisia Satafoodin henkilökunnan näkemysten ja omien ajatusteni kans-

sa. Byrokratia aiheuttaa suurimmat haasteet kustannusten hallinnan sisältävässä han-

kehallinnoinnissa. Ensisijaisen tärkeää on kiinnittää tähän asiaan erityistä huomiota.  

 

Kuviossa 2 on Satafoodin hankehallinnoinnin nykytila ja kuviossa 3 Satafoodin han-

kehallinnoinnin tavoitetila, johon halutaan päästä. Hankehallinnoinnin omaksuminen 

saattaa viedä aikaa, mutta Satafoodin henkilökunnalta saamani palautteen perusteella 

tämän opinnäytetyön pohjalta hankehallinnointi onnistuu. Henkilökunnan mielestä se 

edellyttää kuitenkin ohjattua opastusta eli heidän olisi hyvä olla mukana katsomassa 

kun teen hankehallinnointiin liittyviä toimenpiteitä, on kyseessä raportointi, maksa-

tushakemus tai yksittäisen ostolaskun jyvittäminen hankkeille. Näin ollen on tarpeel-
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lista, että otan systemaattisesti Satafoodin henkilökunnasta yhden henkilön kerrallaan 

mukaan edellä mainittuihin työtehtäviini.  

 

Sähköisen asioinnin on sanottu tuovan helpotusta hankkeiden hallinnointiin. Oma 

näkemykseni on, että työ ei olennaisesti hanketoimijan kannalta muutu. Kustannuk-

sia on edelleen seurattava ja jyvitettävä hankkeittain. Edellisellä ohjelmakaudella 

vuosina 2007–2013 maksatushakemuksiin liitettiin paperikopioina mm. tositteet 

maksetuista laskuista, tiliotteet, tuloslaskelmat, pääkirjat ja työajanseurantalomak-

keet. Alkaneella ohjelmakaudella, mikäli hanke toteutetaan käyttäen flat rate – pro-

sentteja, kopioiden ottaminen jäänee pois tai ainakin vähenee.  Odotan mielenkiin-

nolla, miten tulemme onnistumaan hankkeiden hallinnoinnissa ohjelmakaudella 

2014-2020, kun käytössä ovat yksinkertaistetut (flat rate) kustannusmallit. 

 

Ohjelmakaudella 2014-2020 käytössä olevat hankkeiden valintaperusteet ja pisteytys 

takaavat kaikille hankehakijoille yhdenvertaisen kohtelun. Tämä tarkoittaa sitä, että 

hankkeita hakevien tahojen tulee olla selvillä näistä kriteereistä. Hanketoiminnan 

taustalla on lakeja, asetuksia ja muita määräyksiä. Meneillään olevalla ohjelmakau-

della maaseudun hanketoiminnan tukemiseen sekä lakiin että asetukseen on tullut 

muutoksia. Maaseutuvirasto on kumonnut antamiaan määräyksiä ja tehnyt uusia 

määräyksiä. Näiden asioiden huomioon ottaminen saattaa hankkeita hakeville haki-

joille olla haaste, mikäli organisaatiossa ei ole henkilöitä, jotka tähän asiaan ovat pe-

rehtyneet. Satafoodissa nämä asiat ovat olleet toimistopäällikön vastuulla. Uskon, 

että tämän opinnäytetyön johdosta myös muu Satafoodin henkilökunta tiedostaa asi-

oiden tärkeyden.  

 

Sähköpostikyselyn perusteella saamieni vastausten perusteella hankkeita toteuttavilla 

tahoilla suurin ongelma on ollut eri rahoittajatahojen käytännöt. Olen itse törmännyt 

samaan asiaan useampaan kertaan edellisellä ohjelmakaudella. Käytännöt eri maa-

kunnittain ovat vaihdelleet erittäin paljon. Saamani tiedon perusteella lainsäädännön 

ja ohjeistusten tulkinta yhdenmukaistuu tälle ohjelmakaudelle 2014-2020. Toivotta-

vasti tämä tarkoittaa sitä, että edellisen ohjelmakauden kaltaisilta ristiriitaisilta tul-

kinnoilta vältytään.  
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Uusi ohjelmakausi ei päässyt alkamaan vuoden 2014 alussa. Rakennerahastosta ra-

hoitusta haettuihin hankkeisiin on saatu päätöksiä alkuvuodesta 2015, mutta maaseu-

turahastosta haettuihin hankkeisiin ei, tämän opinnäytetyön valmistuessa marras-

kuussa 2015, ole saatu päätöksiä. Tämä on hankkeiden toimijoille epäkiitollinen ti-

lanne. Ilman myönteistä päätöstä ja omalla riskillä toimiminen ei ole kaikille mah-

dollista. Hankkeen toimenpiteet maksavat eikä kaikilla toimijoilla ole kassaa, josta 

kulut maksettaisiin. 

 

Hankekauden hankalasta alusta huolimatta, mielestäni EU:n kautta saatava hankera-

hoitus tarjoaa varsin merkittävät resurssit maaseudun ja sen yritystoiminnan kehittä-

miseen. Ohjelmakaudella 2014–2020 yksistään EU:n maaseuturahaston ja valtion 

rahoituksen osuus Satakunnassa on yli 55 miljoonaa euroa, joten vuoden 2020 jäl-

keen tiedämme, mitä saatiin aikaan. Toivottavasti myös Satafood on toteuttanut 

hankkeita, jotka ovat hyödyttäneet mahdollisimman laajaa joukkoa ja näin ollen 

hankkeiden kautta on edesautettu yrittäjyyttä sekä parannettu maaseudun palveluja.   
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Taulukko 1. Hankerahoituksen tukiprosentit
Toimenpide

100 % 90 % 80 % 75 % 70 % 60 % 50 %

Tiedonvälitys

Ei saa hyödyttää yhtä 
tarkasti rajattua 
toimialaa, aluetta tai 
toimijajoukko. Hankitaan 
tietoa, jota jaetaan 
eteenpäin.

Voi sisältää 
esittelytoiminnassa 
välttämättömiä 
yleishyödyllisiä 
investointeja.

Koulutus

Maatalouden 
alkutuotanto, 
maataloustuotteiden 
jalostus ja kaupan 
pitäminen, 
metsätalousala, yleinen 
koulutus. Ei voi olla osa 
perus- tai jatkotutkintoa.

Yristysryhmähankkeet 
rajatulle joukolla, 
vähintään 3 yritystä.On 
ns. de-minimis-tukea 
yrityksille. Voi mennä 
asioihin, jotka hyödyttävät 
ko. yritystä.

Muut maaseudulla 
toimivat pienet yritykset 
(esim. metalli, puu, 
palvelu)

Yleishyödyllinen 
kehittäminen

Paikallisten palveluiden 
kehittäminen, uudet 
toimintamallit. Yhteistyön 
lisääminen.

Yleishyödyllinen 
investointi

Julkisyhteisöiden 
hankkeet. Satakunnassa 
kunnilta vaadittu rahoitus 
40 %.

Yksityisen tahon 
hankkeet. Satakunnassa 
kuntarahan tarve 15 %. 
Omarahoitus voi olla 
myös talkootyötä.

Tietoliikenneyheydet 
(laajakaista). 
Pääsääntöisesti 
Satakunnan ELY:stä ei 
rahoiteta, vaikka ohjelma 
tämän mahdollistaa.

Vesihuolto. 
Pääsääntöisesti 
Satakunnan ELY:stä ei 
rahoiteta, vaikka ohjelma 
tämän mahdollistaa.

Yhteistyö

Yleinen tiedon 
hankkiminen, yritysten 
palvelutarpeiden 
kartoitus, ei pyri tiettyyn 
kaupalliseen 
päämäärään. 
Maaseudulla toimivat 
pient yritykset, 
matkailuhankkeissa 
mikroyritykset.

Merkittävää tiedon ja 
osaamisen lisäystä 
yrityksen oman 
toiminnan kehittämiseksi, 
prototyyppien 
rakentamiseksi tai näitä 
tukevaan 
pilottihankkeeseen. 
Lopputuloksena ei saa 
olla uusi tuote tai 
palvelu. Saadun tiedon 
pohjalta yritys voi itse 
jatkaa kehittämistä. Pitää 
tuottaa jotain materiaalia, 
joka on julkistettavissa. 
Rahoitukseen tarvitaan 
20 % yrityksiltä rahaa, 
talkoot ei käy. 

Vähintään kolme ja 
enintään kymmenen 
yritystä. Kohdistuu de-
minimistukena yritykseen.

Kehittää uusia tai 
parannettuja tuotteita, 
prosesseja tai palveluja. 
Esittely- ja pilottihankkeet 
ja testaus. Ei 
olemassaolevan 
tuotteen kehittämistä, ei 
normaalin 
yritystoiminnan 
kehittämistä. 
Lopputuloksena uudet 
tuotteet, prosessit tai 
palvelut sekä jotain 
julkaistavaa hankkeen 
päätyttyä.

Kiinteä tukiprosentti (muu julkinen tuki (ml. kuntaraha) mukaan luettuna)

LIITE 1 
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1 Ennen hankehaun alka-
mista 
- tarkkaile lehti-ilmoituksia 
- vieraile säännöllisesti EU-
hankkeita rahoittavien taho-
jen www-sivuilla 
 

8 Hankkeen päättäminen 
-ohjausryhmän arvio hankkeesta 
- loppuraportti 
- viimeinen maksatushakemus 

7 Myönteinen hankepäätös: hankkeen toteuttaminen  
- tarkista, onko kustannukset hyväksytty haetun mukaisesti 
- hankesuunnitelman mukaisten toimenpiteiden aloittaminen 
- kustannusten seuranta 
- lue päätös ja hankesuunnitelma tarkkaan aika-ajoin hankkeen kuluessa 
- ohjausryhmän kokoukset tarpeen mukaan 
- väliraportoinnit ja maksatushakemukset 
- tiedottaminen 

5 Hankehaku päättyy 

6 Hanke vireillä 
- varaudu lisäselvityksiin 
- voi alkaa toteuttaa omalla riskillä 

4 Tee hankehakemus 
- hankesuunnitelma 
- kustannus- ja rahoitusarvio 

3 Hankehaku aukeaa 
- mikä toimenpide 
- millainen hanke 
 

2 Ideoi jo etukäteen 

9 Hankkeen päätyttyä 
- varaudu jälkitarkastuksiin 
- arkistoi hankkeen materiaali 

Hankkeen aikana dokumentoi tar-
kasti, koskaan ei tiedä milloin hank-
keelle tulee tarkastus: hankkeen ku-
luessa tai hankkeen jo päätyttyä! 

Kuvio 11. Hankkeen toteutusvaiheet 

LIITE 2 
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Taulukko 8. Hankkeen toteuttamisen aikataulu.

Yksittäisen hankkeen toteutus Satafoodissa 
1.1.2015 - 31.12.2015 2015  
AIKATAULUTUS   

tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu

HALLINOINTI
Osatavoitteiden suunnittelu, seuranta ja raportointi x x x x x x x x x x x x
Kustannusten seuranta x x x x x x x x x x x x
Ohjausryhmät (kokous tai puhelin-/nettikokous) x x x
Maksatushakemukset ja väliraportit x x x  x
Projektipalaverit/asiantuntijaryhmät x x x x x x x x x x x
Seurantatiedot (raportointijakso kalenterivuosi) x
Loppuraportti ja viimeinen seurantaraportti x

TOTEUTUS toimenpide 1

TOTEUTUS toimenpide 2

TIEDOTTAMINEN
Kirjeet / sähköpostit hankkeen kohderyhmille x  x x
Tilaisuudet / seminaarit hankkeen kohderyhmille x x
Lehtiartikkelit ammattilehdet x x
Julkinen yleisö; lehtiartikkelit sanomalehdet x x

                  LIITE 3 

 


