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1 JOHDANTO 

Tämän opinnäytetyön lähtökohtana on toimeksiantajan tarve oppaasta, joka 

antaa ohjeita hankematkan suunnitteluun ja toteutukseen ja ottaa huomioon 

eri rahoittajien säädökset. Säädökset voivat tuottaa ongelmia hankkeen eri 

vaiheissa, jos niihin ei osata varautua oikealla tavalla. Oppaalla vastataan tä-

hän ongelmaan kokoamalla yhteen ohjeet hanketyöntekijöille hankematkan eri 

vaiheisiin. Opinnäytetyössä perehdytään hanketyöhön, hankematkoihin ja 

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun hankkeiden yleisimpiin rahoittajiin 

sekä heidän säädöksiinsä luvussa 4. 

 

Toimeksiantajana ovat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) tutki-

mus-, kehitys- ja innovaatiotoimen (TKI-toimi) hanketyöntekijät, tarkennettuna 

Kestävän hyvinvoinnin osaamiskärjestä. Heidän ideanaan oli oppaan tuomi-

nen kaikkien Xamkin hanketyöntekijöiden käyttöön. Xamkin TKI-toimeen kuu-

luu neljä vahvuusalaa: Digitaalinen talous, Kestävä hyvinvointi, Logistiikka ja 

merenkulku sekä Metsä, ympäristö ja energia. 

 

Hanke eli projekti on kokonaisuus, jossa tutkitaan ja kehitetään tavoitteellisesti 

jotain jo olemassa olevaa ja joka tuottaa innovatiivisen sekä jatkokehittämi-

seen sopivan tuloksen (Mäntynen 2016, 11). Opinnäytetyössä käsitteillä 

hanke ja projekti tarkoitetaan samaa asiaa, sillä ne ovat käsitteinä hyvin sa-

manlaisia. Hankkeisiin liittyviä käsitteitä on listattuna luvussa 2. Käsitteet vali-

koituivat opinnäytetyöprosessissa esiin tulleista ja oppaan kannalta tärkeiksi 

koetuista käsitteistä. Hankkeista ja niiden prosesseista on tutkittua tietoa tieto-

kirjallisuudessa (Mäntyneva, 2016), (Virtanen, 2000) sekä opinnäytetöissä (ks. 

esim. Paloposki, 2012). Maaseuturahaston hanketoimijan käsikirja (2016) an-

toi tarpeellista tietoa hankkeen suunnittelusta ja toteutuksesta sekä rahoitta-

jien lainsäädännöistä. 

 

Opinnäytetyössä käytetään samassa merkityksessä käsitteitä hankematka ja 

opintomatka. Opintomatka on hankkeen sisällä tehtävää opinnollista matkaa 

sidosryhmille, joka voi olla esimerkiksi vierailu yritykseen. Opintomatkojen tar-

koituksena voi olla esimerkiksi vertailukehittäminen (benchmarking) tai uuden 

tiedon kerääminen. Opinnäytetyöhön hankematkoista valittiin kansalliset ja 
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kansainväliset matkat, sillä molemmat koettiin yhtä tärkeiksi. Molempiin mat-

katyyppeihin on paljon erilaisia rahoituksia ja säädöksiä – EU:n kuin Suomen 

valtion säätäminä.  

 

Ammattikorkeakouluille on laissa (Ammattikorkeakoululaki 28.12.2018/1368) 

määrätty, että niiden tulee tuottaa korkeakouluopetusta hyödyttävää, aluetta, 

elinkeinorakennetta ja työelämää kehittävää toimintaa, joka täyttää innovatiivi-

suuden ja taiteellisuuden piirteet. Ammattikorkeakoulun tulee mahdollistaa jat-

kuva oppiminen. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu toimii tämän lain mu-

kaan Suomen suurimpana TKI-ammattikorkeakouluna. Suomen suurin TKI-

ammattikorkeakoulu perustuu Xamkin saamaan ulkopuolisen tuen määrään. 

(Xamk, 2017.) 

 

Opinnäytetyössä on kaksi osuutta: opinnäytetyön teoriaosuudessa keskitytään 

rahoittajien säädöksiin, hankematkan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Opin-

näytetyön toiminnallisessa osuudessa on koottu Xamkin TKI-toimijoille sähköi-

nen opas: avuksi hankematkan suunnittelussa, säädösten ymmärtämisessä 

sekä niiden selkeyttämisessä. Opinnäytetyössä käytettiin kahta kvalitatiivisen 

eli laadullisen tutkimuksen menetelmää: dokumenttianalyysia ja tutkimushaas-

tattelua. Dokumenttianalyysi käytettiin hankkeiden ja hankematkojen sekä ra-

hoituksien olemassa olevan tiedon analysointiin. Tutkimushaastattelun muo-

tona käytettiin asiantuntijahaastattelua. Asiantuntijahaastatteluun haastateltiin 

Xamkin omaa hankkeiden parissa työskentelevää henkilökuntaa. Tutkimus-

menetelmiä tutkitaan luvussa 3. Oppaan teko alkoi haastattelun tulosten litte-

roinnista, minkä jälkeen tulokset koottiin yhteen aiemmin kerätyn tutkimustie-

don kanssa yhteen. Lopullinen tuotos oppaasta on liitteenä 1. 
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2 TAUSTA 

2.1 Toimeksiantaja 

Tämä alaluku perustuu Xamkin Tutkimus- ja kehitystoiminnan (2017) tie-

toihin ja statistiikkaan. Toimeksiantajana opinnäytetyössä on Kaakkois-Suo-

men ammattikorkeakoulun TKI-toimijat –tarkennettuna Kestävän hyvinvoinnin 

osaamiskärjestä. Xamk syntyi vuonna 2017, Mikkelin (Mamk) ja Kymenlaak-

son (Kyamk) ammattikorkeakoulujen liityttyä yhteen. Kampuksina ovat Mikkeli, 

Savonlinna, Kouvola ja Kotka. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on hy-

vinvoinnin, teknologian ja luovan talouden korkeakoulu. Henkilökuntaa 

Xamkissa on yhteensä noin 750 ja kampuksissa opiskelijoita on likimain 9300. 

(Xamk, 2017.) 

 

 

Kuvassa 1 nähdään Xamkin TKI-toiminnan vahvuusalat ja niiden kärjet. Ku-

vasta nähdään kunkin vahvuusalan sisällä olevan laaja-alaista toimintaa. 

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun tutkimus, kehitys ja innovaatiotoi-

minta koostuu neljästä vahvuusalasta: Digitaalinen talous, Metsä, ympäristö ja 

energia, Kestävä hyvinvointi sekä Logistiikka ja merenkulku. Xamkin vahvuus-

alojen sisällä on kansallista ja kansainvälistä asiantuntijuutta, joiden avulla toi-

minta edistää myös muun muassa Suomen suurimpia yrityksiä ja vientiteolli-

suutta. Xamkin TKI-toiminnassa työskentelee yhteensä 220 henkilöä. (Mt.) 

 

TKI-toiminta on tärkeää toimintaa ammattikorkeakoululle ja alueelle, jolla am-

mattikorkeakoulu sijaitsee. TKI -toiminnan perusajatuksena on tuottaa 

Kuva 1. Vahvuusalat ja kärjet (Xamk, 2017) 
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uudenlaista tutkimusta, kehittää muun muassa jo olemassa olevia palveluita, 

alueita ja tuotteita sekä innovoida uusia. Toiminta perustuu etenkin maakun-

tien ja EU:n tavoitteisiin. Tavoitteena Xamkin TKI-toiminnalla on kilpailukyvyn, 

osaamisen ja yritystoiminnan eteenpäin vieminen sekä niin kansallisen kuin 

kansainvälisen tason innovatiivinen työ. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakou-

lun TKI keskittyy omiin toiminta-alueisiinsa eli Mikkeliin, Kouvolaan, Savonlin-

naan ja Kotkaan. Kansainvälisesti Xamkin TKI-toiminnan kohteena on ensisi-

jaisesti Itämeren alue, Venäjä ja Eurooppa. (Mt.) 

 

 

Kuva 2. TKI-toiminta vuonna 2017 (Xamk, 2017) 

 

Kuvasta 2 nähdään, että vuonna 2017 Xamkin TKI-toiminnan hankkeita oli 

käynnissä 170, joista 30 oli kansainvälisiä hankkeita. Jatkuvaa yhteistyötä 

Xamk TKI tekee noin 650 sidosryhmäkumppanin kanssa, joista 280 on yritys-

kumppaneita. Vuonna 2017 Suomen suurimman TKI-ammattikorkeakoulun ul-

kopuolinen rahoitus oli 12 miljoonaa euroa 52,1 miljoonan euron kokonaisuu-

desta. 

 

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun strategiassa 2018–2030 (2017, 3) 

mainitaan strategisina kärkinä olevan tulevaisuuden ammattilaisten koulutta-

minen, kansainvälisyys ja tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta. Xamkin toi-

minnan strategiana on olla korkeatasoisesti kansainvälisessä TKI-toiminnassa 

mukana, edistää työ- ja elinkeinoelämää, aikaansaada osaamista ja olla kilpai-

lukykyinen. Ammattikorkeakoulu tavoitteena on myös vahvistaa avoimen 
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tieteen ja tutkimuksen toimintamallia. Xamk tukee maakuntien kehittymistä 

mahdollistamalla uusia työpaikkoja ja ylläpitämällä sekä kehittämällä vanhoja. 

 

2.2 Tavoite 

Tutkimuksen lähtökohtana ovat hankematkojen ongelmat niin kansallisen ta-

son kuin Euroopan unionin eri rahastojen säännösten kanssa. Tutkimuskysy-

myksinä opinnäytetyössä ovat: miten säännökset vaikuttavat hankematkoihin? 

miten säädökset tulee ottaa huomioon ja missä vaiheessa? mitä hankematkan 

suunnittelussa ja toteutuksessa tulee ottaa huomioon? mitkä säädökset ovat 

oleellisia hankematkoihin liittyen? millaiset hankkeet saavat rahoitusta? 

 

Tutkimuksena ovat rahastot ja niiden säännökset. Opinnäytetyöllä vastataan 

hankematkan ongelmiin eli millaisia eri säädöksiä on ja miten niiden kanssa 

tulee toimia. Eri rahoituslähteillä on omia säännöksiä, minkä vuoksi niiden sel-

ventäminen yhteen dokumenttiin helpottaa huomattavasti matkojen suunnitte-

lua ja toteutusta. Eri rahoituslähteistä tärkeimmiksi toimeksiantaja nosti tähän 

työhön: Rakennerahastot eli EAKR (Euroopan aluekehitysrahasto) ja ESR 

(Euroopan sosiaalirahasto), Maaseuturahasto, Nord plus, Central Baltic, OKM 

(Opetus- ja Kulttuuriministeriö), Leader-rahat, ENI (Euroopan ulkorajayhteys-

työohjelmat). Rahoituslähteistä tutkitaan myös sitä, millaisia hankkeita rahoi-

tuksella tuetaan ja millaisia ohjelmia rahoittajat noudattavat. 

 

Opinnäytetyö tarkastelee hankemaailman käsitteistöä ja toimintoja. Hankkei-

siin liittyen opinnäytetyössä tutkitaan: miten hankkeet toimivat ja mitkä ovat 

tärkeimpiä käsitteitä sekä millaisia asioita hanketyöntekijän tulee ottaa huomi-

oon, kun suunnitellaan ja toteutetaan matkaa. Opinnäytetyössä yhtenä mene-

telmänä on dokumenttianalyysi, joka auttaa analysoimaan olemassa olevaa 

tietoa. Tutkimuksen toisena menetelmänä on asiantuntijahaastattelu, jonka ta-

voitteena on kerätä kokemukseen perustuvaa tietoa ja hyödyntää sitä lopuksi 

oppaan laadinnassa. Tutkimuksen tulosten perusteella tavoitteena on tehdä 

digitaalinen opas Xamkin hanketyöntekijöille, tutkia ja koota hankematkan 

suunnittelun ja matkanjärjestämisen vaiheet rahoitussäädösten mukaisesti. 

Oppaalla tullaan antamaan jokaiselle hanketyöntekijälle yhtäläiset mahdolli-

suudet onnistua ja vastauksia heille tärkeisiin seikkoihin sekä vaikeiksi 
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koettuihin säädöksiin, mitä he kansainvälisten ja kansallisten hankematkojen 

parissa kohtaavat. 

 

2.3 Käsitteet 

Tässä luvussa määritellään opinnäytetyöprosessin aikana esiin tulleita ja op-

paan kannalta tärkeitä käsitteitä. Käsitteet ovat listattuna myös oppaan liit-

teenä (1). 

Avoin TKI-toiminta (Open RDI) 

Xamk toteuttaa avointa TKI-toimintaa. Moni rahoittaja suosii avoimen tieteen 

ja tutkimuksen käyttöä. Avoimella TKI-toiminnalla viitataan siihen, että tutki-

musetiikka ja juridiikka huomioiden; hankkeen aikana tuotetut aineistot sekä 

lopputuotos ovat vapaasti käytettävissä hankkeen jälkeen. (Kaakkois-Suomen 

ammattikorkeakoulu, s.a.) 

 

De minimis -tuki 

Tuki on pienimääräinen tuki, joka myönnetään yritykselle kolmen peräkkäisen 

verovuoden kuluessa. Tuen määrä on niin pieni ettei komissiolle tarvitse tehdä 

siitä ennakkoilmoitusta. De minimis -tuki on enintään 200 000 euron suurui-

nen. (Rakennerahastot s.a.) 

 

ELY-keskus 

ELY-keskus eli elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. ELY-keskukset ylläpi-

tävät valtionhallinnon seudullisia täytäntöönpano- ja kehittämistehtäviä Suo-

messa. Ovat tärkeitä EU-rahoituksien myöntäjiä. (ELY-keskus, s.a.) 

 

ERI-rahastot= Euroopan rakenne- ja investointirahastot 

ERI-rahastot ovat Euroopan sosiaalirahasto (ESR), Euroopan aluekehitysra-

hasto (EAKR), Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahasto ja Euroopan 

meri- ja kalatalousrahasto. Rahastojen toiminta on tärkeää Eurooppa 2020 -

strategian tavoitteiden saavuttamiseksi. (Rakennerahastot, s.a.) 

 

Hanke eli projekti (A project, a scheme) 
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Hanke on rajallisen ajan kestävä kokonaisuus, jossa on valmiiksi listattu bud-

jetti, ajoitus ja tarkoitus. Hankkeelle on selkeä tavoite tuottaa jotain uutta ja 

osoittaa innovatiivisuutta.  

 

Hankesuunnitelma (A project plan) 

Hankesuunnitelma on toimintasuunnitelma, jossa tulisi olla selvillä budjetti, 

ajoitus, tarkoitus ja toimenpiteet sekä henkilömäärä. Mitä tarkemmin hanke-

suunnittelun tekee, sitä helpompi hankkeessa on edetä. 

 

Hansa-ohjelma 

Hansa on apuna projektin valmistelussa. Loogisen viitekehyksen mukaisesti 

projektille saadaan tavoitteet, tulokset, toimenpiteet ja indikaattorit. (Student 

Xamk, 2018) 

 

Innovatiivinen (Innovative) 

Innovatiivinen on uutta eli innovaatioita tuottava ja kehittävä –uudenaikainen. 

 

Opintomatka (Field trip) 

Hankkeen sisällä järjestettävä matka, joka tarkoittaa matkaa uuden tiedon 

tuottamiseksi. 

 

Rahoituslähteet (Funding sources) 

Rahoituslähteet määräävät suuntaa hankkeille ja millainen hanke saa rahoi-

tusta. Rahoituslähteillä on rahoitusohjelmat, minkä mukaisesti rahoitettavat 

hankkeet valitaan. 

 

Säädös (Statute) 

Säädökset ovat Suomen valtion tai Euroopan Unioni laatimat määräykset, 

jotka lakiperusteisesti toimivat ohjaavana suuntana hanketyölle. Rahoittaja toi-

mivat säädösten mukaisesti, mikä vaikuttaa rahoituksen saamiseen. 

 

TKI-toiminta (RDI, Research, Development and Innovation) 

TKI-toiminta eli tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan tarkoituksena on 

tuottaa uudenlaista tietoa palveluiden, koulutuksen tai alueen kehittämiseen. 

(Xamk, 2017) 
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3 HANKEMATKAN PROSESSIT 

Tässä luvussa keskitytään hankematkan prosesseihin, jotka voidaan jakaa 

valmistelu-, suunnittelu- ja toteutusvaiheisiin. Oppaassa prosessi tulee näky-

mään samalla tavalla vaiheittain, sillä oppaan lukija pääsee selkeän jäsentelyn 

avulla etenemään omassa prosessissaan askeleittain. Opinnäytetyön tuotos 

opas tulee ammattilaisten käyttöön, jonka vuoksi projektihenkilöstöön ja pro-

jektin kokoamiseen liittyvät järjestelyt koettiin olevan epäolennaista tietoa teo-

riaosuudessa. 

 

Kuvassa 1 havainnollistetaan hankematkan prosessia ja vaiheita. Jokainen 

vaihe on tärkeä opintomatkan onnistumiselle, mutta huomattavana asiana on 

valmistelu- ja suunnittelutyön merkitys koko työlle. Portaat kuvaavat ns. ”askel 

askeleelta etenemistä” eli pohjatyön vaikutusta valmistelu- ja suunnitteluvai-

heissa projektissa etenemiseen (”portaissa nousua”). Kun valmistelu on tehty 

hyvin: tavoitteet voidaan saavuttaa ja lopputyön vaiheessa hankematka saa 

onnistuneen lopun. 

 

 

Kuva 3. Hankematkan vaiheet 

 

Hankematkan prosessi alkaa valmistelusta eli idean kehittämisestä. Työläin 

vaihe suunnitteluvaiheessa on hankesuunnitelma, johon opintomatka tulee si-

sällyttää. Hankesuunnitelmassa tulee näkyä opintomatkan budjetti, tavoite ja 

ajankohta. Tässä luvussa käytetään käsitteitä hankematka ja opintomatka. 

Opintomatka tarkoittaa hankkeen sisällä tehtävää opinnollista matkaa yrityk-

sille, hanketyöntekijöille ja hankkeen ulkopuolisille osallistujille. Käytän näitä 

Valmistelu

Suunnittelu

Toteutus 

Lopputyö
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käsitteitä yhtäläisessä merkityksessä, sillä tarkoituksena molemmissa on uu-

den oppiminen ja kehittäminen. 

 

3.1 Hankematkan valmisteluvaihe 

Hanke lähtee käyntiin tarpeesta, hyvästä kehitysideasta tai esimerkiksi jae-

tuista kokemuksista. Hanke voi lähteä käyntiin myös muun muassa toimeksi-

annosta organisaatiolta tai yritykseltä. Valmistelu auttaa huolellisen suunnitte-

lun tekemiseen. Kuten Mäntyneva (2016) mainitsee, että tarve osaltansa mää-

rittää projektin suunnan ja laajuuden. 

 

Projektin valmisteluvaihe alkaa tarpeen tiedostamisesta ja kohderyhmälle tun-

nistamisesta. Hyvä on kysyä, miksi hanke kannattaa järjestää ja minkälainen 

hankkeen tulisi olla. Valmisteluvaiheessa annetaan eväät tarkan suunnittelun 

tekoon. (Virtanen 2000, 74.) 

 

3.2 Hankematkan suunnitteluvaihe 

Suunnitteluvaiheessa tulee määritellä selkeä tavoite ja toimet, miten tavoitteet 

saavutetaan ja mistä haetaan rahoitusta. Rahoittajien säädökset on selvennet-

tävä tässä vaiheessa ja tehtävä toimintasuunnitelma niiden mukaan. Suunnit-

teluvaiheessa on tärkeää olla aktiivisesti yhteydessä rahoittajien kanssa. 

 

 

Kuva 4. 5 Phases of Project Management (Smartsheet, s.a) 

 

Smartsheetin (s.a) havainnollistamassa 5 projektijohtamisen vaihetta 

S.M.A.R.T -tavoitteissa (kuva 3) mainitaan, mitä hankkeen suunnittelussa tu-

lisi ottaa huomioon. Erityisten (Specific) tavoitteiden asettaminen, jotka vas-

taavat: kuka, mitä, missä, milloin, mitä ja miksi kysymyksiin. Seuraavaksi 

hankkeen tulisi olla mitattavissa (Measurable) eli pitäisi luoda kriteerit, joilla 

pystytään mittaamaan tavoitteen onnistumista. Hankkeen tulisi olla 
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saavutettavissa (Attainable) eli suunnitelma tärkeimmistä tavoitteista tulisi olla 

tehtynä ja konkreettiset toimet niiden saavuttamiseksi tunnistettuna. Tärkeä 

asia hankkeen suunnittelussa on sen realistisuus (Realistic) –tavoitteen tulee 

olla mahdollinen saavuttaa. Oikea ajoittaminen (Timely) projektin aikataulun 

suunnittelu ja siinä pysyminen. 

 

Hankesuunnitelmassa tulisi tehdä mahdollisimman selkeä kuvaus, mitkä ovat 

hankematkan konkreettiset tavoitteet, aikataulutus ja budjetti, ketkä ovat asi-

antuntevimpia eri tehtäviin ja kenelle tulee mikäkin vastuualueeksi, millainen 

aikataulu on ja kuinka laaja hanke on. Suunnitteluvaiheessa tulee miettiä 

myös kohderyhmä ja mitä hankkeella on tarjota. Hankematkan aikana hanke-

suunnitelmaan voi tulla muutoksia, mutta niistä on muistettava tehdä muutos-

hakemus ennen toteuttamista (Maaseutuvirasto, 2016). 

 

Maaseutuviraston (2016) mukaan hankesuunnitelmassa tulisi olla mainittuna 

organisaation esittely, josta tulee esille taloustilanne ja resurssit hanketta var-

ten sekä millaista toimintaa organisaatiossa on. Hankesuunnitelmassa tulisi 

käydä myös ilmi, jos käytetään esimerkiksi ostopalveluita tai palkataan työnte-

kijöitä (kululajit). Lisäksi tulee mainita kaikki, jotka hakijan lisäksi osallistuvat 

hankkeeseen ja millaiset tehtävät heillä on. 

 

Suunnitteluvaiheessa se on myös hyvä selvittää, miten maksut jakautuvat ja 

kuinka paljon osallistujille jää maksettavaa. Rahoittajille tulisi hankesuunnitel-

massa antaa kustannuksista arvio, jotka ovat jaoteltuna kululajeittain sekä 

hankkeen rahoitussuunnitelma, jossa on mainittuna potentiaaliset tulot (Mt). 

Hankematkaa suunnitellessa tulee ottaa huomioon mahdolliset ongelmat mat-

kan aikana. Riskianalyysilla pystytään määrittelemään asiat, jotka vaikuttavat 

kriittisesti hankematkan suunnitteluun (projekti-instituutti s.a). Kriittisten vaihei-

den määrittelyllä on vaikutus lopputulokseen kuten pysytäänkö aikataulussa ja 

mitkä lopulliset kustannukset tulevat olemaan. Suunnittelussa on otettava huo-

mioon kriittiset vaiheet ja ongelmat, joita matkan aikana voi sattua mm. lennon 

peruuntuminen tai sairastuminen. Näiden varalle on aina syytä laatia toiminta-

suunnitelma. 
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3.3 Hankematkan toteuttaminen 

Kun hankerahoituksesta on tullut hyväksytty päätös, alkaa hankematkan to-

teutusvaihe. Hankematka kotimaassa tai ulkomailla vaatii organisointikykyä. 

Matkanjärjestäjällä on suuri vastuu hankematkan onnistumisesta, minkä 

vuoksi on kannattavaa miettiä kuka osaa toimia matkanjärjestäjänä. Toteutus-

vaiheessa toteutetaan hankkeelle asetettuja tavoitteita ja tuodaan hankemat-

kan suunnitelmat käytäntöön. 

 

Toteutusvaiheen aikana on hyvä kirjoittaa muistiin tavoitteiden onnistuminen 

ja matkaan liittyen asioiden kokonaisuuksien arviointia. Se helpottaa myöhäi-

semmässä vaiheessa hankeraportin kirjoittamista. Hankeraportin tulee kertoa 

kokonaisvaltaisesti mitä matkalla opittiin, mitä kehitysideoita nousi esiin ja mi-

ten hankesuunnitelma pitää paikkansa. (Maaseutuvirasto, 2016.) 

 

4 RAHOITUSLÄHTEET JA SÄÄDÖKSET 

Tässä luvussa käsitellään hankkeiden rahoittajia ja tärkeimpiä säädöksiä ja 

niiden yleiskuvaukset. Tähän työhön on valittu yhdessä toimeksiantajan 

kanssa Xamkin hankkeiden yleisimpiä rahoittajia. Luvussa huomioidaan Suo-

men valtion ja Euroopan unionin säädökset. Oikeusministeriön Internet-pal-

velu Finlex oli hyödyllinen lähde rahoittajien säädöksistä. 

 

4.1 Rakennerahastot 

Rakennerahastot EAKR (Euroopan aluekehitysrahasto) ja ESR (Euroopan so-

siaalirahasto) ovat Euroopan unionin rahallista tukea Suomelle. Rakennera-

hastot toimivat niin Euroopan Unionin kuin kansallisen tason säädösten mu-

kaan. Tärkeimmät hanketoimintaa säätelevät säädökset ovat listattuna alalu-

vuissa. (Rakennerahastot s.a.) 

 

 

Kuva 5. Rakennerahastojen logot (Rakennerahastot s.a) 

 



17 
 

Logot (ks. kuva 2) on aina löydyttävä rakennerahastojen rahoittamien hankkei-

den yhteydessä. Jos hanke on ESR tukema, silloin EU-lipussa tulee olla sosi-

aalirahasto mainittuna ja EAKR tukemissa hankkeissa aluekehitysrahasto tu-

lee olla mainittuna. Logot löytyvät rakennerahastot.fi -sivuilta. EAKR:n tavoit-

teena on työllisyyden parantaminen ja alueiden kilpailukyvyn ja elinvoimaisuu-

den lisääminen ESR:n tavoitteena on työllisyyden tukeminen, kehittämällä 

osaamista ja palvelurakenteita. Euroopan sosiaalirahaston tuella pystytään 

muun muassa edistämään tasa-arvoa, kehittämään osaamista ja ehkäise-

mään syrjäytymistä. (Mt.) 

 

4.1.1 Rahoituksen hakeminen 

Rakennerahastot rahoittavat hankkeita, joissa jokin Kestävää kasvua ja työtä 

2014–2020 – Suomen rakennerahasto -ohjelman tavoite toteutuu. Tavoitteita 

ovat uudistamisen ja innovaatioiden tukeminen, yritysten ja ansiotöiden kehit-

täminen, kehityksen tukeminen, asiantuntijuuden kehittäminen sekä osallistu-

misen lisääntyminen. Rahoitusta rakennerahastoilta voidaan hakea sähköi-

sesti EURA2014 -järjestelmästä. Hakeminen vaatii Katso -tunnistautumisen 

käyttöä. 

 

Rahoittajan (Rakennerahastot.fi) ohjeistaa, että ennen rahoituksen hakemista 

tulee selvittää: 

• hakuilmoituksen rajaukset haettaville hankkeille 

• kaikki rahoittajat, joilta toivotaan tukea hankkeeseen 

• millainen hakuilmoituksessa määritelty kustannusmalli toimii parhaiten 

hankkeessa 

• de minimis –sääntöä (ks. liite 1/26) koskevan toiminnan varmistaminen  

 

4.1.2 Kansalliset säädökset 

Rakennerahastojen (s.a) mukaan rakennerahastojen toimintaa hallinnoivat 

pääasiallisesti laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan 

hallinnoinnista 17.1.2014/7 ja laki alueiden kehittämisen ja rakennerahas-

tohankkeiden rahoittamisesta 17.1.2014/8. Näissä laissa nostetaan esiin 

alueellinen kehittäminen ja tavoitteet alueen kehitykseen. Tavoitteena laissa 

(17.1.2014/7) ovat esimerkiksi alueen vahvuuksien löytäminen ja kehittäminen 

https://www.rakennerahastot.fi/logot
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sekä alueiden kansainvälisen ja kansallisen kilpailukyvyn edistäminen ja aluei-

den tasapuolinen kehittyminen. Lain (24.8.2018/764) 11 §:ssä myös mainitaan 

Rakennerahastoista tuen mm. myöntämisen ja seuraamisen välittävät toimijat, 

joita ovat esimerkiksi Business Finland, työ- ja elinkeinoministeriö ja maakun-

tien liitot. 

 

Lain (17.1.2014/8.) säännöksiä Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 − Suo-

men rakennerahasto-ohjelman käytetään toimeenpanossa. Laista saa tietoa 

muun muassa tuen määrästä ja erityissäädöksistä. Laissa mainitaan: tukea 

saadaan, kun tuki vaikuttaa hankkeeseen merkityksellisesti.  Laki määrää ha-

kemisprosessissa esitettävän hankkeen yhtäläisyydestä ohjelmaan ja kustan-

nuksien ja tuloksien arvioinnin. Laissa määrätään, että rahoitushakemus tulee 

allekirjoittaa. Lain (17.1.2014/8.) 18 §:n mukaan tuen saajan täytyy säästää 

hankkeen kirjanpitoon liittyvät aineistot, käytön valvonnan mahdollistamiseksi. 

Tavaroiden ja palvelujen rahoittaminen saadulla tuella tulee selvityksellä esit-

tää rahoittajalle, ellei tuki ole kertakorvaus. 

 

4.1.3 EU-säädökset 

Kansallisen lainsäädännön lisäksi rakennerahastotoimintaa ohjaavat EU-sää-

dökset. Yleisasetus (EU N:o 1303/2013) käsittää rakennerahastoja koskevat 

yleiset säännökset. EAKR-asetus (EU N:o 1301/2013) käsittää Euroopan 

aluekehitysrahastoa koskevat erityissäännökset. ESR-asetus (EU N:o 

1304/2013) käsittää Euroopan sosiaalirahastoa koskevat erityissäännökset. 

Euroopan sosiaalirahaston hankkeissa tulee ottaa huomioon tietosuoja-ase-

tus, jossa määrätään ESR-hankkeiden osallistujista kerättävästä tiedosta. Ke-

rättävä tieto jakautuu aloitus- ja lopetustietoihin ja ne merkitään ESR henkilö -

järjestelmään. Aloitustiedoissa kerättävien tietojen salassapito on tärkeää, 

jonka vuoksi tiedot annetaan vain työssään niitä tarvitsevalle henkilölle ja hen-

kilölle, joka ymmärtää tietojen käsittelyn velvoitteet. Suomen perustuslaki suo-

jaa osaltaan perusoikeuksia: henkilötietojen käyttö on rajattua ja tarkasti varti-

oitua. Tietojen luovuttaminen luvattomasti on rangaistavaa. Matkanjärjestäjä 

tarvitsee siis henkilötiedot hanketta varten osallistujilta, mutta niiden eteenpäin 

jakelu muille osallistujille on luvatta kielletty. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2015, 

3-5.) 
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4.2 ENI CBC 

ENI on Euroopan ulkorajat ylittävää yhteistyötä, joka keskittyy raja-alueiden 

kehitykseen. Yhteistyö edistää sosiaalista ja taloudellista kehitystä raja-alu-

eilla, ottaa osaa toiminnallaan yhteisiin ongelmiin sekä helpottaa ihmisten, 

omaisuuksien ja varallisuuden liikkuvuutta. Työ- ja elinkeinoministeriön (s.a) 

mukaan ENI CBC -ohjelmien teemat vaihtelevat ohjelmittain, mutta kaikille oh-

jelmille yhteisiä painopisteitä ovat elinkeinoelämän kehittäminen, ympäristön-

suojelu sekä rajojen hallinta ja turvallisuus. Ohjelmiin osallistuvat alueet ovat 

päävastuussa ohjelmien sisällöstä ja toteuttamisesta. 

 

Itä-Suomen alueella rahoittavina viranomaisina toimivat Etelä-Savon ELY-kes-

kus, Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakuntien liitot sekä 

Tekes. Etelä-Savon ELY:n ja Tekesin asiantuntijat toimivat kussakin maakun-

nassa. (Rakennerahastot s.a.) 

 

4.2.1 Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC –ohjelma 

ENI CBC:llä on menossa kolme Suomen ulkorajayhteistyöohjelmaa 2014–

2020, Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC – ohjelma yhtenä niistä. Ohjelman pää-

asialliseen alueeseen kuuluvat Suomesta Etelä-Savo, Kymenlaakso ja Etelä-

Karjala. Venäjän puolelta alueeseen kuuluvat Pietari ja Leningradin alue. Näi-

den lisäksi mukana on liitännäisalueita Suomesta ja Venäjältä. Tukea hakevan 

hankkeen tulee täyttää tavoitteiden toteutukseen liittyvät kriteerit sekä hank-

keella tulisi olla minimissään yksi kumppani ohjelman ydinalueilta niin Suo-

mesta kuin Venäjältä. (ENI CBC s.a.) 

 

 
Kuva 6. CBC 2014-2020 South-East Finland-Russia (South-East Finland-Russia CBC s.a.) 

 

ENI:n (s.a) mukaan hankkeen tulisi suorittaa jokin neljästä toimintalinjauksesta 

ja päämäärästä. Yhtenä päämääränä on liiketoiminnan ja pk -yritysten kehittä-

minen, jolla tarkoitetaan kilpailukykyistä, dynaamista ja toiminnassa olevaa 

https://www.sefrcbc.fi/
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taloutta. Alueen innovatiivisuuden, asiantuntijuuden ja koulutuksen tukeminen 

sekä ympäristöstä huolehtiminen katastrofien estämisellä ja hallinnalla. Nämä 

tavoitteet saavutetaan ympäristön suojelemisella, ilmastonmuutokseen sopeu-

tumisella sekä rajan turvallisuudella ja rajaliikenteen edistämisellä. 

 

4.2.2 Säädäntö 

Kansallinen laki ulkorajat ylittävästä yhteistyöstä (657/2015) kattaa Suomen 

ja Venäjän rajan yhteistyön säännökset. Laissa on asetettu rahoituksesta val-

mistelu- ja toimeenpanosäännökset sekä rahoituksen tukipäätökseen vaikutta-

vista asioista sekä rahoituksen valvonnasta. (Rakennerahastot s.a.) 

 

Euroopan unionin säädöksistä ENI CBC -toimintaa vaikuttaa asetus Euroo-

pan naapuruusvälineen perustamisesta (EU) N:o 232/2014, joka määrittää 

naapuruusvälineen tavoitteet ja rahoituksen. Asetus myös säätää tuettavien 

ohjelmien tyypeistä sekä EU:n ulkopuolisista osallistujista. ENI CBC -ohjel-

mien täytäntöönpanoasetus (EU) 897/2014 määrää esimerkiksi ohjelmien ra-

hoituksesta, hallinnoinnista ja valvonnasta sekä hankkeiden toiminnasta. EU:n 

varainhoitoasetus (EU, EURATOM) N:o 966/2012 on EU:n budjetin säätelyä 

varten. Asetuksen EU:n talousarvion määräykset vaikuttavat kaikkiin unionin 

menoihin ja tuloihin. (Rakennerahastot s.a.) 

 

4.3 Maaseuturahasto 

Maaseuturahasto on Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto. 

Rahastosta rahoitetaan maaseudun kehittämisen toimia. Maaseuturahaston 

päämäärinä ovat kestävä kasvu, maaseudun elämänlaadun parantaminen ja 

elinkeinojen edistäminen. Rahastosta edun saavat maaseudun viljelijät ja yri-

tykset, asukkaat ja sen ympäristö. (ELY-keskus, 2017.) 

 

 

Kuva 7. Maaseuturahaston logoja (Maaseutuverkosto 2017) 

 

Maaseuturahaston tukea myönnetään kahden ohjelman kautta: Manner-Suo-

men maaseudun kehittämisohjelma ja Ahvenanmaan maaseudun kehittämis-

ohjelma. Ohjelmakaudella 2014-2020 tukea saadaan hankkeisiin, jotka 
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kehittävät maaseutua ja sen palveluja, yrityksiä ja viihtyisyyttä. Lisätietoa maa-

seuturahoituksesta saadaan oman alueen Leader -ryhmältä, ELY-keskukselta 

tai kunnan maaseutupalveluista. (ELY-keskus, 2017.) 

 

 

Kuva 8. Maaseutu.fi -logo (Maaseutuverkosto, 2016) 

 

Maaseuturahasto käyttää Maaseutu.fi ja Euroopan maaseudun kehittämisen 

maatalousrahaston -logoja (kuva 4). Lisäksi Leader-logo, joka näkyy luvussa 

myöhemmin (ks. Leader). Maa- ja metsätalousministeriö (s.a) tarjoaa tietoa 

2014-2020 ohjelmakauteen kuuluvista säädöksistä. Manner-Suomen maaseu-

dun kehittämisohjelmaan liittyy (Maa- ja metsätalousministeriö s.a) laki maa-

seudun kehittämisen tukemisesta (17.1.2014/28). 

 

Valtioneuvoston asetus maaseudun hanketoiminnan tukemisesta 

(18.12.2014/1174) 6§:ssä määrätään tuen myöntämisestä muun muassa kou-

lutukseen liittyvään toimintaan ja tiedon jakamiseen, lisäksi oman alueen pal-

veluiden edistämiseen ja selvitystyöhön sekä kylien kehittämisen toimintoihin. 

Tuki voidaan myöntää myös tärkeiden kulttuuri- ja luonnonperintökohteiden 

säilyttämisen toimintoihin. Asetuksen 35§:n mukaan toimirahaa myönnetään 

kohtuullisiin kustannuksiin, jotka ovat esimerkiksi matkakustannukset tai osto-

palvelut, toimitilojen vuokrauksen kustannukset sekä kokouspalkkiot tai muut 

kokoukseen liittyvät kustannukset. Hankematka voi olla myös kokousmatka, 

johon tämä määräys saattaa vaikuttaa. 

 

Maaseutuasetus N:o 1305/2013 artikla 3 määrittelee Maaseuturahaston toi-

minnan ja rahallisen tuen kohteita ja määriä –maaseudun kehittämisen ja il-

mastoystävällisemmän sekä innovoivamman toiminnan edistämiseksi. Artiklan 

35 (kohdan 1) mukaan maaseuturahaston yhteistyön tarkoituksena on maa-

seudun kehittämispolitiikan päämäärien ja pääasioiden täyttämistä. Pilottihak-

keiden tulisi kehittää maatalouden tekniikoita ja menetelmiä sekä tuottaa uusia 

tuotteita maatalouden käyttöön. 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141174?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=Valtioneuvoston%20asetus%20maaseudun%20hanketoiminnan%20tukemisesta
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141174?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=Valtioneuvoston%20asetus%20maaseudun%20hanketoiminnan%20tukemisesta


22 
 

 

4.4 Leader 

Leader-toiminnan periaatteena on paikallistuntemus omasta alueesta ja tietä-

mys millä tavoin sitä voisi kehittää. Toiminnan keskiössä ovat alueen asuk-

kaat, jotka tietävät parhaiten mitä alueella voisi kehittää. Asukkaat toimivat yh-

dessä Leader-ryhmien kanssa ratkaisujen ja kehittämiskohteiden löytämiseksi. 

Leader-hankkeet keskittyvät pääasiallisesti maaseutuun, sillä päärahoitus tu-

lee Euroopan unionin maaseuturahastosta. Kuitenkin Leader-hankkeita voi-

daan toteuttaa myös kaupungeissa. (Leader, s.a.) 

 

 

Kuva 9. Leader logo (Leader Suomi s.a.) 

 

Toiminnalla on kolme tärkeää päätehtävää: asukkaiden kannustus kehittä-

mään omaa paikkakuntaansa, neuvominen ideoiden kehittelyssä ja valmiste-

lussa hankkeiksi, Leader-ryhmissä asukkaiden päätökset yhdistysten ja ideoi-

den rahoittamisesta. Leader- tuki koostuu EU:n, valtion ja kuntien rahoituk-

sesta. Leader-toiminta saa rahoituksensa Manner-Suomen maaseudun kehit-

tämisohjelmasta 2014–2020. Ohjelman kautta tuetaan ympäristön tilan paran-

tamista, maaseudun elinkeinojen ja työllisyyden edistämistä ja harrastusmah-

dollisuuksien ja aktiivisen toiminnan luomista. Rahoitusta myönnetään yrittä-

jille, yhdistyksille ja muille yhteisöille hankkeisiin. Rahoituksen myöntää Lea-

der-ryhmät, joita on Suomessa tällä hetkellä 54. Hankkeen mukaan, rahoitusta 

voi saada 20-90% kuluista. Hankkeen tulee palvella Leader-toiminnan tavoit-

teita. (Leader Suomi s.a.) 

 

Leader-tuen kansainvälisten hankkeiden tavoitteena (2018) on erityisesti tie-

don jakaminen Leader toimijoiden välillä ja innovatiivisten ideoiden keräämi-

nen oman alueen kehitystä varten. Leader-ryhmät toimivat apuna oikeiden ul-

komaisten kumppanien löytämiseksi. Leaderin tukemissa hankkeissa yhteis-

työkumppanina voi olla esimerkiksi kansainväliset Leader-ryhmät sekä heidän 
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tukemat hanketoimijat tai hanketoimijat, jotka saa rahoitusta muulta rahoitus-

lähteeltä kuin maaseuturahastosta. (Leader Suomi, Hämeenraitti, s.a. mu-

kaan.) 

 

Hankkeen suunnitteluvaiheessa on hyvä ottaa yhteyttä omaan Leader-ryh-

mään, jotka auttavat suunnitelmassa ja rahoituksen kanssa. Leader-toimin-

taan vaikuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014–2020 

säädökset. (Leader Suomi s.a.) Maaseutuasetuksen (N:o 1305/2013) artik-

lassa 44 yhteistyöstä määrätään, että Leader tukea saavat EU:n jäsenvaltioi-

den sisällä tapahtuvat alueyhteistyö hankkeet ja jäsenvaltioiden väliset hank-

keet. 

 

4.5 Nord plus 

Pohjoismaiden ministerineuvoston viisivuotinen Nordplus-ohjelman tavoit-

teena on Pohjoismaiden välisen koulutusyhteistyön lujittaminen ja yhteisen 

koulutusalueen luominen Pohjoismaihin ja Baltiaan. Päämäärinä ovat myös 

koulutuksen innovaatioiden ja prosessien edistämistä Pohjois- ja Baltian 

maissa. Päämäärinä Nordplus hankkeilla on kielen osaamisen sekä oppimi-

sen ilon kasvattaminen. Ohjelmaan kuuluvat Pohjois- ja Baltian maat sekä au-

tonomiset alueet –Ahvenanmaa ja Färsaaret sekä Grönlanti. (Nordplus 2019, 

11.) 

 

Kuva 10. Nordplus logo (Nordplus s.a) 

 

Ohjeet Nordplus logojen käyttöön löydät Nordplus nettisivuilta. Kuvassa 5 on 

esitettynä yleiseen käyttöön soveltuva logo. Nordplus tukea saavat Pohjois-

maista ja Baltian maista olevat koulutusorganisaatiot ja instituutit, jotka ovat 

yhteydessä oppimiseen ja koulutukseen. Nordplus tukee projekteja ja yhteis-

työverkostoja. Hakemuksen tulee sisältää vähintään kolme instituuttia ohjel-

man alueelta. Nordplus tukee viittä ohjelmaa: Nordplus junior, korkeakoulutus, 

aikuiskoulutus, horisontaalinen ja pohjolan kielet. (Nordplus 2019, 9.) 
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Korkeakoulu -ohjelmassa projektina voi olla mm. jokin seuraavista: intensii-

vikurssit, korkeakoulutuksen kehittäminen, Nordplus-ohjelmaan kuuluvien mai-

den kielien kehittäminen, innovaatioiden kehittämisen projektit tai yhteystyö-

verkostojen kehittämisen projektit. Nordplus korkeakoulu tarjoaa tukea kehittä-

ville projekteille, jotka kehittävät innovatiivisesti korkeakoulutusta. Samalle 

projektille voidaan myöntää Nordplus rahoitusta kolmeksi vuodeksi, mutta ha-

kemukset täytyy tehdä joka vuosi erikseen. Nordplus rahoitus on keskitetty 

kohdemaassa tapahtuvaan toimintaan. Kustannuslaskuihin tulisi laittaa oma-

kustanteet. Hakemuksissa verkostoyhteistyön ja projektien rahoituksesta voi-

daan esittää matkan tuen hakeminen, täysihoidon, hallinnolliset ja muut kulut. 

Verkostoyhteistyön ja projektin ohjelmien hyväksytystä kulujen kokonaismää-

rästä Nordplus voi tukea 50%. Hyväksytty kulujen kokonaismäärässä tulee nä-

kyä osallistuvien instituutioiden oma panos. Tarkasti laadittu budjetti tulee nä-

kyä liitteenä rahoitushakemuksessa. (Nordplus, 2019. 38.) 

 

Aikuiskoulutuksen -ohjelmassa on muutamia erityyppisiä hankemuotoja, 

jotka palvelevat ohjelmaa. Yksi näistä on esimerkiksi temaattiset verkosto-

hankkeet, joiden tavoitteena on tiedon ja osaamisen vaihtaminen sekä tietyn 

teeman ympäristössä tehtävä yhteistyö. Toinen opintomatkan tyyliksi sopiva 

ovat kehittämishankkeet, joiden tavoitteena ovat aikuisen oppimisen- ja ope-

tustapojen uudistaminen. Tässä ohjelmassa hyväksytyt panokset maksetaan 

kahdessa erässä –80% sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen ja loput 20% 

kun lopullinen raportti on palautettu ja hyväksytty. Hakijat, joille on myönnetty 

15 000 euroa tai vähemmän, koko tuki maksetaan, kun sopimus on allekirjoi-

tettuna. (Nordplus, 2019. 48-50.) 

 

Nordplus Horisontal -ohjelmassa yhdistyy kaikki ohjelmat. Ohjelmassa tue-

taan esimerkiksi seminaareja, konferensseja ja hankkeita, joissa tutkitaan jo-

tain. (Opetushallitus s.a). Nordplus Horisontal ohjelman rahoituksessa voidaan 

saada 50% kaikista kustannuksista. Tämä vaatii sen, että myös jonkinlainen 

omakustannus täytyy olla laskettuna kokonaisbudjettiin. On myös mahdollista 

saada täysi tuki esimerkiksi matkustamisesta ja täysihoidosta, jos instituution 

oma rahoitus kattaa edes 50% kokonaiskustannuksista. 
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4.6 OKM 

Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) valtionavustuksia voi saada hankkeisiin, 

jotka edistävät esimerkiksi koulutusta, tiedettä, kulttuuria ja liikuntaa. OKM val-

tionavustuksia myönnetään pääasiallisesti yhteisöille. ”Avustuksia voidaan 

myöntää toimintaan tarkoitettuna yleisavustuksena, kokeilu-, käynnistämis-, 

tutkimus-, tai kehittämishankkeisiin tarkoitettuna erityisavustuksena tai inves-

tointiavustuksena” (Opetus- ja kulttuuriministeriö s.a.). 

Ammattikorkeakoululain 14.11.2014/932 5§:ssä määrätään, ettei ammattikor-

keakoulujen tarkoituksena saa olla tuottojen tavoittelu. 64 §:ssä on säädet-

tynä, että ammattikorkeakoulut voivat tehdä yhteistyötä tutkimus- ja kehitystoi-

minnan sekä hankkeiden edistämiseksi. 65§:ssä määrätään: ”Ammattikorkea-

koululla on tehtäviään hoitaessaan oikeus saada valtion ja kunnan viranomai-

selta koulutuksen suunnittelun ja järjestämisen kannalta tarpeelliset tilastotie-

dot ja muut vastaavat tiedot.” Laissa valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekis-

tereistä (884/2017) säädetään esimerkiksi rekistereiden tietosisällöistä ja tieto-

jen luovuttamisesta. 

 

 

Kuva 11. OKM -logo (Opetus- ja kulttuuriministeriö s.a) 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö (s.a.) ohjeistaa, että heidän tukemissa hank-

keissa käytetään vain tekstillistä logoa. Logon tulisi olla aina joko mustan, har-

maan tai valkoisen sävyinen. 

 

4.7 Central Baltic 

Keskisen Itämeren alueen yhteistyön pääajatuksina on edistää kilpailukykyi-

sen ja kestävän talouden kasvua, yhteisten resurssien kestävän kehityksen 

mukainen käyttö, yhä enemmän kasvihuonepäästöjä pienentävä ote, rajojen 

yli toimiva yhteistyö yhteisten ongelmien ratkomiseksi, Suomen, Ruotsin, Vi-

ron ja Latvian alueilta projektityössä yhteistyössä, saavutettujen tuloksien 

sekä projektien jatkuvuus jälkeenpäin. (Central Baltic s.a.) 
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Central Balticin (s.a.) mukaan heidän rahoittamat hankkeiden tulee tehdä rajo-

jen ylittävää yhteistyötä yhteisten haasteiden selvittämiseksi ja yhteistyökump-

paneiden tulee olla ainakin kahdesta ohjelman maasta. Hankkeen tulosten tu-

lisi olla hyödynnettävissä hankkeen jälkeenkin. 

 

  
Kuva 12. Central Baltic logot. (Central Baltic s.a) 

 

Central Balticin logot (kuva 9), tulisi näkyä heidän rahoittamien hankkeidensa 

tiedostoissa kuten raporteissa. Logoina ovat Euroopan unionin logo ja ohjel-

man oma logo. Central Balticin nettisivuilla (s.a.) ohjeistetaan logojen käy-

tössä. 

 

4.7.1 Säädökset 

Rakennerahastojen (s.a.) sivuilla mainitaan, että Central Balticin säädökset tu-

levat pääasiallisesti EU:n sääteleminä, sillä ohjelma on useamman jäsenval-

tion yhteinen. Säätely on Euroopan alueen yhteistyön (EAY) kautta. EAY-ase-

tus (EU N:o 1299/2013) määrittää EAY-toiminnan erikoissäädökset kuten ar-

tiklassa 13 tuensaajista yhteistyöohjelmasta sanotaan: ”Jos yhteistyöohjelman 

jossakin toimessa on kaksi tai useampia tuensaajia, tuensaajien nimettävä 

joukostaan yksi johtava tuensaaja”. Johtajavan tuensaajan tulee selvittää toi-

sien tuensaajien kanssa sopimuksen järjestelyistä. Sopimuksen kohtana on 

muun muassa toiminnan varojen moitteeton varainhoidon määräys ja epäasi-

allisten maksujen takaisinperiminen. 

 

Euroopan aluekehitysrahastoa koskevat erityissäännökset ovat määrättynä 

EAKR-asetus (EU N:o 1301/2013). Esimerkiksi asetuksen kohdassa 11 maini-

taan kestävää matkailua ja kulttuuria sekä luonnonperintöjä tukea toimintoja 

koskeva määräys: toimien tulee olla alueellisten strategioiden osio. Tällaisten 

toimien tulisi tukea pk-yrityksiä ja tieto- ja viestintäteknologiaa sekä tuettava 

sosiaalista osuudellisuutta. Central Balticin toimintaan vaikuttaa myös 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1299&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1299&from=EN
http://centralbaltic.eu/
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Yleisasetus (EU N:o 1303/2013), joka on yleinen rakennerahastojen toimin-

taan vaikuttava asetus. 

EAY-tukikelpoisuusasetuksen (EU N:o 481/2014) artiklan 5 kohdassa 1, 

matka- ja majoituskustannuksista säädetään, että ne on rajattava joko matka-

kustannuksiin kuten matkalippuihin tai ruokailun kustannuksiin. Vaihtoehtoi-

sesti kustannukset voidaan rajata myös majoituksen kustannuksiin, viisumi-

kustannuksiin tai päivärahoihin. Artiklassa 6 ulkopuolisten asiantuntija- ja pal-

velukustannuksien tukeminen rajataan muun muassa tutkimuksiin ja kyselyi-

hin, lisäksi ilmoittautumismaksut ja ulkopuolisten luennoitsijoiden tuottamat 

kustannukset ja tapahtumien tai kokousten järjestämisen kustannukset tai tul-

kin hankinnan kustannukset. 

4.7.2 Ensimmäisen tason valvonta 

EAY-toimintaa kuuluu ensimmäisen tason valvonta, joka tarkoittaa hankkeen 

ilmoitettujen menojen varmentamista valvontajärjestelmällä. Varmennuksella 

katsotaan jokaisen hankkeeseen osallistuneen yhteistyökumppanin ilmoitta-

mat menot ja niiden laillisuus. Tarkastus sisältää 100 prosenttisesti yhteistyö-

kumppanin ilmoittamat menot. Tarkastuksessa varmennetaan jokainen meno 

ja kuitti sekä laskut. Työ- ja elinkeinoministeriö ei vastaa varmennuksista vaan 

kaikkien tuensaajien täytyy itse hankkia maksuhakemuksen varmennus valvo-

jalta ennen kuin hakemus jätetään ohjelmasihteeristöön. (Rakennerahastot 

s.a.) 

 

5 TUTKIMUSMENETELMÄT 

Opinnäytetyössä käytettiin kahta laadullisen tutkimuksen menetelmää: doku-

menttianalyysia ja tutkimushaastattelua –teorian ja kokemuksien kokoa-

miseksi. Kasvion (2011) mukaan: ”laadullisen tutkimuksen tarkoituksena on 

vastata kysymyksiin miksi? miten? millainen?” (Heikkilä 2004, 17). Dokument-

tianalyysi tarkoittaa tutkimustietojen analysointia ja tutkittavan aiheen kuvaa-

mista (Oppariapu s.a.). Tutkimushaastattelun muotona käytettiin asiantuntija-

haastattelua. Asiantuntijahaastatteluun haastateltiin Xamkin omaa hankkeiden 

parissa työskentelevää henkilökuntaa. Tuomi yms. (2018, luku 3) mukaan laa-

dullisen tutkimuksen lähtökohtainen tarkoitus ei ole tilastojen tutkiminen vaan 

ilmiöiden ja toiminnan kuvaaminen sekä niiden ymmärtäminen. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=EN
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5.1 Dokumenttianalyysi 

Science directin (2015) mukaan dokumenttianalyysin kohdetekstit voivat olla 

esimerkiksi poliittisia lausuntoja, laillisia papereita, säädöksiä, sanomalehtiä ja 

ammattilehden artikkeleita, tutkimuksia (Barron ym. 2015, 75-85). Tässä tutki-

muksessa dokumenttianalyysi käytettiin rahoittajien säädösten ymmärtämi-

seen, keräämiseen ja kokoamiseen. Dokumenttianalyysin avulla saatiin myös 

käsitys hanketoiminnasta ja hankematkojen eri toiminnallisista vaiheista. Ra-

hoittajien sivut olivat dokumenttianalyysissa yksi tärkeimmistä tietolähteistä. 

Myös Finlexin sivulta löydetyt säädökset auttoivat analyysissa. Dokumentti-

analyysin tekoa vaikeutti lain asiasanaston tietämättömyys. Rahoittajien sivu-

jen selitykset säädöksestä auttoivat saamaan kuvan säädöksien tarkoituk-

sesta. 

 

Dokumenttianalyysi alkoi tutkimuskysymyksiin vastaamisella. Tutkimuskysy-

myksiin rahoittajista ja säädöksistä auttoi vastaamaan rahoittajien omat nettisi-

vut ja Oikeusministeriön Finlex-palvelu. Rahoittajien sivut antoivat tietoa mm. 

rahoitusohjelmasta ja minkälaiset hankkeet voivat saada rahoitusta kyseisien 

ohjelmien kautta sekä lyhyesti mainittua tietoa rahoittajien säädöksistä. Ra-

hoittajien sivujen analyysi antoi paljon pohjatietoa opasta varten.  

 

Dokumenttianalyysia käytettiin myös projektinhallinnan ja hankkeen eri vaihei-

den tietopojaksi. Dokumenttianalyysissa tietoa saatiin kirjallisuudesta ja netti-

lähteistä sekä Maaseutuviraston (2016) hanketoimijoiden sähköisestä op-

paasta. Dokumenttianalyysi toi ymmärrystä hankematkan prosessista ja mitä 

eri vaiheissa on otettava huomioon. Dokumenttianalyysi antoi tutkimukselle 

teoreettisen pohjan, mikä auttoi myös ymmärtämään asiantuntijahaastatte-

luissa tulleita käsitteitä ja hankematkan vaiheita. Dokumenttianalyysin pohja-

tieto ja asiantuntijoiden kokemuksen tuottivat hyvän kokonaisuuden oppaalle.  

 

5.2 Tutkimushaastattelu 

Tutkimushaastattelut järjestettiin maaliskuun 2019 aikana. Asiantuntijahaastat-

teluna tehty tutkimus pidettiin viidelle Xamkin asiantuntijalle, joilla oli koke-

musta hankematkan suunnittelusta tai järjestämisestä sekä opinnäytetyöhön 
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valikoiduista rahoittajista. Haastattelujen tulokset tulivat vain oppaan laatimista 

varten, mistä kerrottiin asiantuntijoille ennen haastattelua.  

 

5.2.1 Asiantuntijahaastattelu 

Tutkimushaastattelun muodoista tässä työssä käytettiin teemahaastattelua, 

joka on yksi laadullisen tutkimuksen menetelmistä. Teemahaastattelu, toisin 

sanoen puolistrukturoitu haastattelu valikoitui menetelmäksi, koska kysymyk-

set laadittiin valmiiksi ja haastattelulla oli selkeä teema. (Vilkka 2015, 123.) 

Haastateltavilla ei ollut valmiita vastausvaihtoehtoja vaan vastaukset olivat ai-

dosti kokemukseen perustuvia ja haastateltavien mukaisia.  

 

Liitteessä 2 on nähtävillä teemahaastattelun kysymysrunko. Haastattelun ky-

symykset jaettiin aihealueisiin: hankkeen/hankematkan suunnittelu sekä lain-

säädäntö ja hankematkan järjestäminen. Tuomi ym. (2018, luku 3) mukaan 

teemahaastattelussa tutkijaa auttaa se, että kysymyksiä pystytään täsmentä-

mään vastauksien mukaan. Kysymysten täsmentäminen haastattelun aikana 

johdattaa haastateltavan vastaamaan halutusti ja tällä voi olla tutkimuksen 

kannalta iso merkitys. Tuomi ym. (2018, luku 3) mukaan haastattelun teemat 

rakentuvat aiheen jo olemassa olevaan tietoon, jota dokumenttianalyysin 

avulla on tutkittu.  

 

Haastattelu oli asiantuntijahaastattelu eli hankematkojen parissa työtä tehnei-

den asiantuntijaryhmä, jolta saatiin täsmällistä tietoa. Hyvärinen ym. (2017) 

esittää, että ”Nyrkkisääntönä voi pitää sitä, että asiantuntijoita ovat henkilöt, 

joilla on sellaista erityistä tietoa tutkittavasta asiasta, jota ei ole kenelläkään 

toisella tai jota on vain hyvin harvoilla”. Tutkimuksen luotettavuuden vuoksi ky-

symykset painottuivat aiemmin työssä mainittuihin rahoituslähteisiin ja niiden 

kanssa koettuihin ongelmiin. 

 

Haastattelut järjestettiin maaliskuun 2019 aikana. Haastattelussa tärkeinä asi-

oina olivat haastateltavien kokemukset ja toiveet opasta kohtaan sekä yhteis-

työ rahoittajien kanssa ja koetut ongelmat hankematkojen suunnittelussa ja 

järjestämisessä, joihin he kokevat tarvitsevansa apua. Tämän vuoksi haastat-

telut järjestettiin henkilökohtaisina haastatteluina, omien kokemuksien rehelli-

sesti esiintuomiseksi. Haastattelupyynnöt lähetettiin sähköpostin kautta, jossa 
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eettisyyden vuoksi esiteltiin haastattelun aihe, jatkokäyttö ja kuka haastattelun 

pitää. Haastattelupyyntöjen yhteydessä mainittiin, että haastattelut tallenne-

taan ja asiantuntijoilta otettiin kirjallinen varmistus tämän hyväksymisestä. 

Anonyymiyden vuoksi tutkimusaineiston keruun kerrottiin olevan ainoastaan 

opasta varten eikä tietoja luovutettaisi muualle. 

 

Vaikkakin haastattelun runko oli valmiina, jätti se silti varaa lisäkysymyksille 

vastausten mukaisesti. Haastattelurungon loppuun lisättiin kysymys ”Tuleeko 

sinulle mieleen vielä jotain asiaa, mitä en ole kysynyt tai maininnut?”, tämä oli 

hyvä avoin kysymys, joka nosti vielä haastateltavan itse tärkeiksi koetut asiat 

paremmin esille. Viimeisen kysymyksen vastaukset olivat tällöin hyvin henkilö-

kohtaisia. Haastattelukysymyksissä käytettiin havainnollistavia kysymysmuo-

toja ”miten”, ”millaisia” ja ”kuinka”, joka mahdollisti vastauksen olevan hyvin 

asiantuntijan omaan kokemukseen perustuva.  

 

Asiantuntijahaastateltaviksi valikoitui ryhmä Xamkin hanketyöntekijöitä, jotka 

ovat olleet joko suunnittelemassa tai järjestämässä matkaa. Hanketyöntekijät 

olivat Xamkin eri osaamiskärjistä, joka toi lisäarvoa tutkimusaineistoon. Asian-

tuntijahaastattelut kestivät haastateltavan mukaan noin 30– 50 minuuttia ja ta-

pahtuivat Skype for Business puheluina. Skype for business on hyvä paikka 

tallentaa haastattelut, joka helpottaa myös litterointia eli haastatteluiden ko-

koamista tekstin muotoon (Vilkka 2015, 137).  Jokainen haastattelu litteroitiin 

asiatekstiksi heti haastattelun jälkeen, että saatiin hyöty seuraaviin haastatte-

luihin. Haastattelun litteroinnissa keskityttiin vain puhesisältöön eli työntekijöi-

den kokemuksiin ja hankematkan prosesseihin. Litteroinnin jälkeen tutkimus-

tuloksista jaettiin aiheittain omiin ryhmiinsä, joka helpotti aiheiden kokoamista 

opasta varten. Aiheittain kokoaminen oli tärkeä yhtenäisen tekstin saavutta-

miseksi. 

 

5.2.2 Haastattelun tulokset 

Asiantuntijahaastatteluissa tuli esille tärkeimmät yhteyshenkilöt ja näistä saa-

tiin laadittua lista oppaaseen. Asiantuntijahaastattelut antoivat yksityiskoh-

taista tietoa jokaisesta hankematkan vaiheesta, jota ei ollut esiintynyt aiemmin 

tutkimuksessa. Hankematkojen lisäksi mainittiin esimerkiksi hankematkan 

osallistujille annettavat lahjat omalta alueelta ja osallistujien kiittäminen 
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hankematkan jälkeen sekä kontaktien ylläpito vielä hankematkan jälkeen. 

Haastatteluissa suurimmaksi ongelmaksi sanottiin se, että rahoittajat eivät 

opasta yksityiskohtaisesti tukea hakevia vaan hanketoimijat joutuvat hyvin pal-

jon itse kysymään useasti rahoittajalta onko hanke menossa hyvään suun-

taan. Tämä vie paljon aikaa ja vaivaa sekä saattaa aiheuttaa sekaannusta.  

 

Hankematkat ovat laaja-alaisia projekteja, joka tuli hyvin esille asiatuntijahaas-

tatteluissa. Monissa vastauksissa tuli selville jopa suunnitteluvaiheen kestävän 

1-2 vuotta. Haastattelut antoivat hyvää kuvaa mitä hankeprosessin vaiheissa 

tulisi ottaa huomioon ja mitkä ovat hankematkan kriittisimmät vaiheet. Asian-

tuntijahaastatteluissa haastateltavat kertoivat avoimesti kokemuksistaan ja 

haastattelussa oli hyvin aito tunnelma. Haastateltavat antoivat todella riittä-

västi aineistoa opasta varten kertomalla yksityiskohtaisesti heidän mielestään 

kriittisimmät asiat. Haastatteluissa kysyttiin työhön valituista rahoittajista ja ko-

kemuksista niiden kanssa. Haastattelu antoi tietoa asiantuntijoiden kokemuk-

sista rahoittajista, mutta ei niin paljoa säädösten kanssa koetuista ongelmista. 

De minimis -tuki koettiin hieman ongelmalliseksi, minkä kanssa tulisi olla tark-

kana. Säädöksistä olisi voinut kysyä vielä tarkemmin ja näin saada säädök-

sien aineistosta laajemman.  

 

Suunnitteluvaiheen kriittisimmäksi vaiheeksi asiantuntijat mainitsivat kustan-

nusten laskemisen ja määrittelemisen. Heidän mielestään tärkeänä oli myös 

aikataulun pitävyys: aikataulujen suunnittelu huomioiden bussimatkat ja yritys-

vierailujen kesto. Haastateltavat mainitsivat tärkeimmiksi avunantajiksi tekni-

sen tuen ja vahvuusalojen omat tutkimuspäälliköt isojen linjauksien kanssa 

sekä rahoittajat säädösten ja rahoitusohjelmien kanssa.  

 

Hankematkan järjestämisestä hanketoimijat mainitsivat, että hankkeen aikana 

matkanjärjestäjällä on suuri vastuu ja hänen tulisi huolehtia kaikista dokumen-

teista kuten passien kopioista ja osallistujien sekä kohdeyrityksien yhteystie-

doista. Asiantuntijat mainitsivat Xamkin kilpailuttaman HRG matkatoimiston, 

jonka kautta voidaan järjestää matka. HRG:n matkanjärjestämisen kustannuk-

set tulisi muistaa kirjoittaa budjettiin. Haastatteluissa mainittiin tuliaisten viemi-

nen kohteeseen omalta alueelta; kiitoksena vierailun onnistumisesta. Tällai-

nen huomionosoitus on hieno ele ja samalla hyvää markkinointia omalle alu-

eelle.  
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Asiantuntijat eritoten mainitsivat viimeistelytyön tärkeydestä. Viimeistelytyöstä 

nostetiin esille esimerkiksi kontaktien tärkeys ja kontaktien kanssa yhteyden 

ylläpitäminen: saadut kontaktit voivat olla hyödyllisiä uusissa hankkeissa. Vii-

meistelytyöstä mainittiin myös palautteen keräämisen tärkeyden hankematkan 

onnistumisesta. Palautteen keruumenetelmänä mainittiin esimerkiksi bussissa 

osallistujien yhteinen palautteenanto tai lomakekyselyillä. Osa haastateltavista 

mainitsi kirjoittavansa hankematkan raportin hyvinkin yksityiskohtaisesti sekä 

rahoittajaa että itseään varten. Hyvin perusteellisesti kirjoitettu raportti on hyvä 

tietopohja myöhemmin samalle alueelle tai samanlaisissa hankkeissa.   

 

6 HANKEMATKOJEN OPAS 

Toiminnallinen opinnäytetyö jakautuu kahteen osioon: teoria tuomaan pohja-

tietoon ja toiminnalliseen oppaaseen. Teorian tarkoituksena on antaa tietoa, 

jota hyödynnetään toiminnallisessa osiossa. Opas käsittelee hankkeiden si-

sällä järjestettäviä opintomatkoja. Opintomatkat ovat kokonaisuuksia, jossa 

järjestetään vierailu sellaiseen paikkaan, josta osallistujat hyötyvät oppimalla 

uutta sekä saavat kontakteja ja ideoita. 

 

Opinnäytetyön toiminnallisessa osassa valmisteltiin sähköinen hankematka-

opas, Xamkin hanketyöntekijöiden käyttöä varten. Opas tehtiin Xamkin työnte-

kijöiden Intranettiin, jossa se on helposti saatavilla. Opas on kokonaisuudes-

saan liitteenä 1. Toimeksiantaja teki arvioinnin lopullisen oppaan hyödyllisyy-

destä ja sisällöstä. Oppaan tekovaiheessa yhdessä toimeksiantajan kanssa 

katsottiin oppaan sisältö kuntoon ja sen toimivuus hanketyössä. 

 

6.1 Oppaan tavoite 

Toimeksianto lähti tarpeesta antaa hanketyöntekijöille selkeät ohjeet, miten 

edetä hankematkan suunnittelussa ja toteutuksessa rahoittajan säädösten 

mukaan. Oppaan tarkoituksena oli selvittää jokaisen vaiheen erityispiirteet ja 

tuoda niistä tärkeimmät asiat esiin. Toimeksiantajan kautta rahoittajiksi valikoi-

tuivat yleisimmät rahoittajat, jotka olivat tarkastelussa opinnäytetyön luvussa 

5. Oppaan tarkoituksena oli myös antaa ohjeet millaisiin hankkeisiin rahoittajat 

antavat tukea ja millaisia tavoitteita tukea saavissa hankkeissa tulee olla. Eri-

tyisesti oppaan tavoitteena oli antaa apua hankematkan eri vaiheissa ja 
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selventää mitä kaikkea hanketyöntekijän tulisi ottaa huomioon kansainväli-

sissä ja kansallisissa matkoissa. 

 

6.2 Valmis opas 

Hankematkaoppaan laadinta alkoi tutkimushaastattelun jälkeisestä työstä. 

Hankematkaopasta varten haastateltiin joukkoa asiantuntijoita, jotka kertoivat 

kokemuksistaan henkilökohtaisissa haastatteluissa. Haastattelun jälkeisessä 

litteroinnissa tulleet asiat koottiin yhteen aiemmin tutkitun tiedon kanssa ja tie-

dot jaettiin teemoittain oppaan kokoamista varten. Opas tuli Xamkin pohjalle, 

sillä työ on Xamkin käyttöön ja Xamk pohja edustaa toimeksiantajaa.  

 

Aineiston kokoamisen jälkeen tehtiin alustava sisällysluettelo ja toimeksianta-

jan kanssa katsottiin sisällön toimivuus. Toimeksiantajan hyväksyttyä sisältö, 

alkoi kirjoituspohjan kokoaminen. Oppaan sisältö tehtiin loogisessa järjestyk-

sessä eteneväksi, että opasta on helppo seurata hankematkan prosessin ai-

kana.  

 

Oppaan sisältö alkaa johdannolla oppaan aihealueisiin. Johdannossa kerro-

taan, miten oppaan sisältö tuotettiin ja mikä oli tutkimusmenetelmä ja oppaan 

toimeksiantaja. Oppaan pääsisältö on luvuissa 2-4. Toisessa luvussa keskity-

tään hankematkan suunnitteluun ja esimerkiksi tärkeisiin suunnitteluvaiheen 

kontakteihin. Kolmannessa luvussa rahoittajat ovat jaettu omiin alalukuihinsa, 

joissa on kerrottu lyhyesti rahoittajista ja millaisiin hankkeisiin heiltä saa rahoi-

tusta sekä säädökset EU:n ja Suomen valtion määrääminä. Neljännessä lu-

vussa perehdytään hankematkan toteutukseen – samalla vertaillen kansallisia 

ja kansainvälisiä matkoja. Tämä jako oli toimeksiantajan toiveena, sillä mo-

lemmat ovat yhtä tärkeitä hankematkatyylejä.  Viimeisessä pääluvussa op-

paassa otetaan käsittelyyn hankematkan jälkeinen toiminta: miten huomioida 

osallistujat ja mitä rahoittajat vaativat. 

 

Tutkimushaastatteluissa tuli selville, että viimeistelytyö koetaan myös tärkeänä 

vaiheena ja se olisi hyvä olla oppaassa omana osana. Oppaan viimeisessä 

kappaleessa pohditaan jatkotyöstämisen mahdollisuuksia ja kootaan yllämai-

nitut asiat tiivistetysti. Opas päätettiin laittaa Xamkin työntekijöiden Intranetiin, 
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josta hanketyöntekijät löytäisivät sen helposti käyttöönsä. Opas tehtiin Xamkin 

kirjoitusalustaan, jotta se edustaisi toimeksiantajaa ja Xamk organisaatiota. 

 

7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA KEHITTÄMISIDEAT 

Tutkimuskysymyksinä opinnäytetyössä olivat: miten säännökset vaikuttavat 

hankematkoihin? miten säädökset tulee ottaa huomioon ja missä vaiheessa? 

mitä hankematkan suunnittelussa ja toteutuksessa tulee ottaa huomioon? 

mitkä säädökset ovat oleellisia hankematkoihin liittyen? millaiset hankkeet 

saavat rahoitusta? 

 

Tutkimus vastasi hyvin siihen, mitä rahoittajat tukea hakevilta hankkeilta ha-

luavat ja millaisia säädöksiä hanketyöntekijän tulee huomioida. Rahoittajilla on 

määräajan kestäviä hankeohjelmia, jotka määrittävät hankkeiden strategisia 

linjauksia (Projekti-instituutti s.a). Hankkeen suunnittelussa tuleekin miettiä 

tarkasti mikä on paras rahoitus omalle hankkeelle ja vastaisi hyvin ohjelmien 

tavoitteisiin. Rahoituksista löytyi hyvin tietoa rahoittajien omilta sivuilta, joissa 

oli myös hyvin ohjeita hakijoille. Ongelmana alkuun oli säädösten ja lakisanas-

ton ymmärtämisessä ja niiden selventämisessä. Oppaassa annetaan selkeät 

ohjeet siitä, mitä rahoittajat hankkeelta haluavat ja mitä säädöksiä tulee ottaa 

huomioon. 

 

Haastatteluissa asiantuntijoita kysyttiin, mitä he haluaisivat oppaassa olevan 

ja yhdeksi vastaukseksi tuli hankematkan budjetointi. Erityisesti kansainväliset 

matkat koostuvat monenlaisista kustannuksista esimerkiksi hotelliöistä, len-

noista ja mahdollisen tulkin hankkimisesta. Kokonaiskustannuksien suunnitte-

lussa on iso työ, johon perehtyminen voisi olla oppaan seuraava kehitysaskel. 

Budjetin laadinnasta ja mahdollisista hankematkan kuluista voisi tehdä ohjeis-

tukset tai jopa uuden oppaan. Opasta voidaan jatkokehittää niin, että siinä nä-

kyisivät rahoittajien ohjeet budjetin laadinnalle ja miten eri kulut jakautuvat 

osallistujien kesken. Oppaassa voisi olla budjetin laatimisen malleja ja ohjeita 

rahoittajilta siitä, mitä budjetissa tulee näkyä. Lainsäädäntö on kehittyvää ja 

sitä uudistetaan, mikä vaikeuttaa oppaan pysymistä ajantasaisissa tiedoissa 

mukana. Opas vaatii siis jatkuvaa kehittämistä ja päivittämistä: ajantasaisen 

tiedon lisäämistä ja vanhan tiedon pois ottamista. 
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Yhtenä mielenkiintoisena kommenttina haastattelussa tuli, että joskus hanke-

toimija oli saanut kohdemaassa opiskelevan heille hankematkalle mukaan op-

paaksi. Tässä on mielestäni mielenkiintoinen seikka, jossa voisi olla mahdolli-

suuksia niin koulun opiskelijoille kuin hanketoimijoille. Opiskelijat, jotka ovat 

opiskelijavaihdossa ulkomailla tai haluaisivat toteuttaa projektityönä ohjausta 

ulkomailla, voisivat olla hankematkoilla mukana. Opiskelijat voisivat toimia 

matkanjärjestäjän eli hanketoimijan apuna matkalla ja jakaa edes hieman vas-

tuuta. Opiskelijat saisivat hyödyllistä käytännönläheistä kokemusta ja voisivat 

innostua kehittämistyöstä. Tämä voisi olla kurssin muodossa tai vapaaehtois-

työnä ja lopuksi opiskelija voisi kirjoittaa ylös omia kokemuksia ns. hanke-

työstä kokemattomana ja listata ylös tämän matkan kautta tulleita hanketyö-

hön liittyviä kehityskohteita. Tämä hyödyttää myös hanketoimijoita: he saavat 

apua ja mahdollisia kehitysideoita. 

 

8 POHDINTA 

Tutkimuksen tarkoituksena oli tuottaa tarpeeksi tietoa hanketyöntekijöille, että 

he pystyisivät järjestämään hyvän opintomatkan hankkeessa. Mielestäni ta-

voitteessa onnistuttiin hyvin ja työnä valmistunut opas on hankematkojen 

suunnittelussa ja toteutuksessa hyödyllinen. Tutkimuksen perusteella voin ver-

rata opinnäytetyötä projektiin, sillä myös opinnäytetyöllä on aloitus ja lopetus. 

Opinnäytetyöllä on myös tavoite ja tarkoitus, joka tulisi näkyä tutkimuksen tu-

loksena sekä opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa jotain hyödyllistä sekä 

uutta. 

 

Koin opinnäytetyön prosessissa vaikeimpina asioina opinnäytetyön aloittami-

sen, aiheen rajaamisen sekä luotettavien ja riittävien lähteiden löytämisen. 

Riittävyydellä tarkoitan määrällistä riittävyyttä, että tutkimus on tarpeeksi laaja 

ja tarpeeksi monelta tavalla tutkittu. Luotettavan aineiston saaminen oli hanka-

laa, sillä käytin jonkin verran nettilähteitä ja huomasin paljon eroja eri sivuissa. 

Kirjat olivat selkeästi luotettavampia, sillä niiden tiedoista löytyi selkeästi mistä 

tiedot ovat peräisin. Hanketyöstä ei ollut hirveän paljon kirjoina tietoa, joka pa-

kotti käyttämään nettilähteitä. Tämän vuoksi uskon oppaan merkityksen ole-

van tärkeä Xamkin hanketyöntekijöille, varsinkin kun opas käsitteli heidän työ-

hönsä liittyä rahoittajia ja Kaakkois-Suomen ohjelmia. 
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Tutkimushaastatteluja ennen tehtiin tutkimuslupahakemus ja toimeksiantajan 

kanssa sopimus opinnäytetyöstä, jotka vaikuttavat tutkimuksen luotettavuu-

teen. Xamkilta saadun tutkimusluvan jälkeen tutkimushaastattelut voitiin aloit-

taa. Luotettavuutta tutkimukselle lisää myös se, että asiantuntijahaastateltavat 

olivat toimeksiantajan nimeämiä ja oikeasti hankematkan tehtävistä tietoisia. 

 

Haastateltavat olivat Xamkin eri osaamiskärjistä, joka toi uudenlaisia näkökul-

mia hankematkoihin. Tutkimushaastattelun perusteella oppaasta saatiin hyvä 

kokonaisuus, joka on varmasti hyödyksi. Opas auttaa niin ensi kertaa hanke-

matkaa järjestäviä kuin kokeneempia hanketoimijoita –kysymyksenä kuitenkin 

jäi kuinka paljon opas auttaa kokeneempia. Tutkimushaastatteluissa tuli esille, 

että harvempi oli järjestänyt monen eri rahoittajan tukemia hankematkoja: 1—

2 rahoittajaa oli yleisin määrä. Uusien rahoittajien kanssa opas voi siis olla 

apuna. 

 

Opinnäytetyöprosessi opetti paljon hanketyöstä ja siitä mitkä työssä on hanka-

linta ja mitä kaikkea heidän tulee ottaa huomioon ja miten antoisaa työ lopulta 

on. Hanketyö on suuri kokonaisuus, jonka jälkeen hanketoimijat eivät lepää 

vaan he suunnittelevat jo uutta. Säädökset ovat selkeitä, vaikka ne alkuun tun-

tuvat pitkältä pätkältä tekstiä, josta ei ymmärrä mitään. Rahoittajat selkeyttävät 

sivuillaan tärkeimmät säädökset ja tuottavat hieman helpotusta säädösten tie-

dostamiseen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

LÄHTEET 

Barron D. & Zeegers M. 2015. Document analysis. Pdf. 
Saatavissa: https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/document-
analysis [Viitattu 23.4.2019] 
 
Central Baltic s.a Projects. WWW-dokumentti. 
Saatavissa: http://centralbaltic.eu/projects [Viitattu 5.2.2019] 
 
ENI s.a. EU:n ulkorajayhteistyöohjelmat (ENI CBC). WWW-dokumentti. 
Saatavissa: https://tem.fi/eni-cbc-ohjelmat-2014-2020 [Viitattu 2.3.2019] 
 
Euroopan unioni. 2014. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 
232/2014. Pdf. 
Saatavissa: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/Le-
xUriServ.do?uri=OJ:L:2014:077:0027:0043:FI:PDF [Viitattu 30.2.2019] 
 
Euroopan unioni. 2013. Euroopan unionin virallinen lehti. Pdf  
Saatavissa: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CE-
LEX:32013R1306&from=IT [Viitattu 2.3.] 
 
FINLEX. 2018. Ammattikorkeakoululaki. WWW-dokumentti. 
Saatavissa: https://www.finlex.fi/fi/ [Viitattu 25.1.2019] 
 
Google scholar. 22.2.2019 
Saatavissa: https://scholar.google.fi/scholar?hl=fi&as_sdt=0,5&qsp=1&q=qual-
itative+document+analysis&qst=i 
 
Hyvärinen, M., Nikander, P., Ruusuvuori, J. & Aho, A. 2017. Tutkimushaastat-
telun käsikirja. Tampere: Vastapaino 2017.: Tallinna: Tallinna Raamatutruki-
koja OU. 
 
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun strategia 2018-2030. 2017. Pdf.  
Saatavissa: https://www.xamk.fi/wp-content/uploads/2017/11/Xamk_Strategia-
esite_23112017.pdf [Viitattu 22.4.2019] 
 
Kaakkois-Suomi –Venäjä CBC s.a. WWW-dokumentti. 
Saatavissa: https://www.sefrcbc.fi/fi/  [Viitattu 23.3.2019] 
 
Kasvio, N. 2011. Toiminnallinen opinnäytetyö uniapneapotilaan lihaskuntohar-
joitteluoppaan tuottamisesta. Pdf. 
Saatavissa: http://www.theseus.fi/handle/10024/32169 [Viitattu 3.3.2019] 
 
Leader Suomi s.a. Mitä on Leader? WWW-dokumentti. 
Saatavissa: https://www.leadersuomi.fi/fi/ [Viitattu 2.2.2019] 
 
Leader Suomi. 2018. Leader kannustaa kansainväliseen toimintaan. WWW-
dokumentti. 
Saatavissa: https://www.leadersuomi.fi/fi/leader-kannustaa-kansainvaliseen-
toimintaan/ [Viitattu 3.2.2019] 
 
 
Maaseuturahasto s.a. Euroopan maaseuturahasto. WWW-dokumentti. 

https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/document-analysis
https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/document-analysis
http://centralbaltic.eu/projects
https://tem.fi/eni-cbc-ohjelmat-2014-2020
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:077:0027:0043:FI:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:077:0027:0043:FI:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1306&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1306&from=IT
https://www.finlex.fi/fi/
https://scholar.google.fi/scholar?hl=fi&as_sdt=0,5&qsp=1&q=qualitative+document+analysis&qst=i
https://scholar.google.fi/scholar?hl=fi&as_sdt=0,5&qsp=1&q=qualitative+document+analysis&qst=i
https://www.xamk.fi/wp-content/uploads/2017/11/Xamk_Strategiaesite_23112017.pdf
https://www.xamk.fi/wp-content/uploads/2017/11/Xamk_Strategiaesite_23112017.pdf
https://www.sefrcbc.fi/fi/
http://www.theseus.fi/handle/10024/32169
https://www.leadersuomi.fi/fi/
https://www.leadersuomi.fi/fi/leader-kannustaa-kansainvaliseen-toimintaan/
https://www.leadersuomi.fi/fi/leader-kannustaa-kansainvaliseen-toimintaan/


38 
 

Saatavissa: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/euroopan-maaseuturahasto  [Vii-
tattu 7.2.2019] 
 
Maaseutuvirasto. 2016. Hanketoimijan käsikirja -hankkeen suunnittelu, hake-
minen, toteuttaminen ja päättäminen. Pdf. 
Saatavissa: http://maaseutuvirasto.mobiezine.fi/zine/290/toc [Viitattu 4.2.2019] 
 
Mäntyneva, M. 2016. Hallittu projekti: jäntevästä suunnittelusta menestykselli-
seen toteutukseen. Kirja. Printon, Viro 2016. 
 
Nordplus. 2019. The Nordplus handbook. Pdf. 
Saatavissa: https://www.nordplusonline.org/eng [Viitattu 27.4.2019] 
 
OKM. Opetus- ja kulttuuriministeriön avustukset. WWW-dokumentti. 
Saatavissa: https://minedu.fi/avustukset [Viitattu 2.3.2019] 
 
Oppariapu s.a. Dokumenttianalyysi. WWW-dokumentti. 
Saatavissa: https://oppariapu.wordpress.com/kirjallisten-lahteiden-analyysi/ 
[Viitattu 6.2.2019] 
 
Paloposki S. 2012. Hankesuunnittelu ja ulkoinen hankerahoitus Turun Ammat-
tikorkeakoulun tekniikka, ympäristö ja talous - tulosalueella. Pdf. 
Saatavissa: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/53097/Palo-
poski_Sanna.pdf?sequence=1&isAllowed=y [Viitattu 2.4.2019] 
 
Projekti-instituutti s.a. Projektijohtamisen sanastoa. WWW-dokumentti. 
Saatavissa: https://www.projekti-instituutti.fi/materiaalit/projektijohtamisen_sa-
nastoa [Viitattu 6.5.2019] 
 
Rakennerahastot s.a. WWW-dokumentti. 
Saatavissa: http://www.rakennerahastot.fi/mita-rakennerahastot-ovat [Viitattu 
1.2.2019] 
 
Rakennerahastot s.a. Kestävää kasvua ohjelma. WWW-dokumentti.  
Saatavissa: https://www.rakennerahastot.fi/documents/10179/43217/Ohjelma-
asiakirja+valmis.pdf/ [Viitattu 1.2.2019] 
 
 
Smartsheet. Demystifying the 5 phases of project management. 
saatavissa: https://www.smartsheet.com/blog/demystifying-5-phases-project-
management [Viitattu 5.4.2019] 
 
South-East Finland – Russia CBC 2014-2020. 2018. CBC 2014-2020. WWW-
dokumentti. Saatavissa: https://www.sefrcbc.fi/ [Viitattu 29.4.2019] 
 
 
Taskinen, S. 2018. WEB-ULJAAN KÄYTTÖOPAS ULOSOTTOLAITOKSEN 
KIRJAAMOHENKILÖSTÖLLE. Pdf. 
Saatavilla: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/141210/Taski-
nen_Suvi.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
 

http://www.ely-keskus.fi/web/ely/euroopan-maaseuturahasto
http://maaseutuvirasto.mobiezine.fi/zine/290/toc
https://www.nordplusonline.org/eng
https://minedu.fi/avustukset
https://oppariapu.wordpress.com/kirjallisten-lahteiden-analyysi/
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/53097/Paloposki_Sanna.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/53097/Paloposki_Sanna.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.projekti-instituutti.fi/materiaalit/projektijohtamisen_sanastoa
https://www.projekti-instituutti.fi/materiaalit/projektijohtamisen_sanastoa
http://www.rakennerahastot.fi/mita-rakennerahastot-ovat
https://www.rakennerahastot.fi/documents/10179/43217/Ohjelma-asiakirja+valmis.pdf/
https://www.rakennerahastot.fi/documents/10179/43217/Ohjelma-asiakirja+valmis.pdf/
https://www.smartsheet.com/blog/demystifying-5-phases-project-management
https://www.smartsheet.com/blog/demystifying-5-phases-project-management
https://www.sefrcbc.fi/
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/141210/Taskinen_Suvi.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/141210/Taskinen_Suvi.pdf?sequence=1&isAllowed=y


39 
 

Tuomi J. & Sarajärvi, A. 2018. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. E-
kirja. Kustannusosakeyhtiö Tammi [2018] Uudistettu laitos. Saatavissa 
https://kaakkuri.finna.fi/. [Viitattu 14.5] 
 
Työ- ja elinkeinoministeriö. Vähämerkityksinen tuki eli de minimis -tuki. WWW-

dokumentti. Saatavissa: https://tem.fi/vahamerkityksinen-tuki-eli-de-minimis-

tuki [Viitattu 23.4.2019] 
 
Työ- ja elinkeinoministeriö. 2015. Ohjeita ESR Henkilö -järjestelmästä hank-
keiden toteuttajille. WWW-dokumentti. Saatavissa: http://www.rakennerahas-
tot.fi/documents/10179/630592/1.+ESR+Hen-
kil%C3%B6n+k%C3%A4ytt%C3%B6ohje+hanketoteuttajille/abe7eac5-4cb4-
4ca4-83f0-c65c8f53e8c2?version=1.2 [Viitattu 27.4.2019] 
 
 
Vilkka, H. 2015. Tutki ja Kehitä. 4. painos. Juva Bookwell. 
 
Virtanen, P. 2000. Projektityö. WS Bookwell Oy. 
 
Xamk. 2017. Tutkimus- ja Kehitys. WWW-dokumentti.  
Saatavissa: https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitystoiminta/ [Viitattu 9.2.2019] 
 
 
 
 
KUVATAULUKKO  

Kuva 1. Vahvuusalat ja kärjet (Xamk, 2017) ..................................................... 8 

Kuva 2. TKI-toiminta vuonna 2017 (Xamk, 2017) ............................................. 9 

Kuva 3. Hankematkan vaiheet ........................................................................ 13 

Kuva 4. 5 Phases of Project Management (Smartsheet, s.a) ......................... 14 

Kuva 5. Rakennerahastojen logot (Rakennerahastot s.a) .............................. 16 

Kuva 6. CBC 2014-2020 South-East Finland-Russia (South-East Finland-

Russia CBC s.a.) ............................................................................................ 19 

Kuva 7. Maaseuturahaston logoja (Maaseutuverkosto 2017)......................... 20 

Kuva 8. Maaseutu.fi -logo (Maaseutuverkosto, 2016) .................................... 21 

Kuva 9. Leader logo (Leader Suomi s.a.) ....................................................... 22 

Kuva 10. Nordplus logo (Nordplus s.a) ........................................................... 23 

Kuva 11. OKM -logo (Opetus- ja kulttuuriministeriö s.a) ................................. 25 

Kuva 12. Central Baltic logot. (Central Baltic s.a) ........................................... 26 

 

 

 

https://kaakkuri.finna.fi/Search/Results?lookfor=Saraj%C3%A4rvi%2C+Anneli&type=Author
https://kaakkuri.finna.fi/
https://tem.fi/vahamerkityksinen-tuki-eli-de-minimis-tuki
https://tem.fi/vahamerkityksinen-tuki-eli-de-minimis-tuki
http://www.rakennerahastot.fi/documents/10179/630592/1.+ESR+Henkil%C3%B6n+k%C3%A4ytt%C3%B6ohje+hanketoteuttajille/abe7eac5-4cb4-4ca4-83f0-c65c8f53e8c2?version=1.2
http://www.rakennerahastot.fi/documents/10179/630592/1.+ESR+Henkil%C3%B6n+k%C3%A4ytt%C3%B6ohje+hanketoteuttajille/abe7eac5-4cb4-4ca4-83f0-c65c8f53e8c2?version=1.2
http://www.rakennerahastot.fi/documents/10179/630592/1.+ESR+Henkil%C3%B6n+k%C3%A4ytt%C3%B6ohje+hanketoteuttajille/abe7eac5-4cb4-4ca4-83f0-c65c8f53e8c2?version=1.2
http://www.rakennerahastot.fi/documents/10179/630592/1.+ESR+Henkil%C3%B6n+k%C3%A4ytt%C3%B6ohje+hanketoteuttajille/abe7eac5-4cb4-4ca4-83f0-c65c8f53e8c2?version=1.2
https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitystoiminta/
file:///C:/Users/Katariina/Desktop/Korjattu%20op.docx%23_Toc8998880


40 
 

LIITTEET 

 

Hankematkojen opas 

Liite 1/1  

 

 

 

 

 



41 
 

 

Liite 1/2 

 

 

 

 

 

 



42 
 

Liite 1/3  

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

Liite 1/4  

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

Liite 1/5  

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

Liite 1/6  

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

Liite 1/7 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

Liite 1/8 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

Liite 1/9  

 

 

 

 

 

 



49 
 

Liite 1/10 

 

 

 

 

 

 



50 
 

Liite 1/11  

 

 

 

 

 

 



51 
 

Liite 1/12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

Liite 1/13  

 

 

 

 

 

 



53 
 

Liite 1/14  

 

 

 

 

 

 



54 
 

Liite 1/15  

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

Liite 1/16 

 

 

 

 

 

 



56 
 

Liite 1/17 

 

 

 

 

 

 



57 
 

Liite 1/18 

 

 

 

 

 

 



58 
 

     Liite 1/19 

 

 

 

 

 

 



59 
 

Liite 1/20  

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

Liite 1/21 

 

 

 

 

 

 



61 
 

Liite 1/22 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

Liite 1/23 

 

 

 

 

 

 



63 
 

Liite 1/24 

 

 

 

 

 

 



64 
 

Liite 1/25  

 

 

 

 

 

 



65 
 

Liite 1/26 

 

 

 

 

 

 



66 
 

Liite 2. Haastattelurunko 

 

 


