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Ohjelma

klo 9.00 Aloitus ja esittäytymiskierros

klo 9.20 Mitä tulee ottaa huomioon hanketta hallinnoidessa?

klo 10.40 Tauko

klo 10.50 Viestintä ja EU-näkyvyys

klo 11.20 Keskustelua ja kysymyksiä

klo11.30 Tilaisuus päättyy



Yleiset velvoitteet

Lait ja asetukset sekä ohjeet

• laki sisäasioiden rahastoista (903/2014)

• asetus sisäasioiden rahastoista (351/2015)

• EU:n yleisasetus (horisontaaliasetus) ja 

rahastokohtaiset erityisasetukset

• Hallinnointiopas  www.eusa-rahastot.fi

̶ koottu kaikki tärkeimmät säännöt ja 
ohjeet hankkeiden toteuttamisen tueksi

Tuensaajakohtainen

• tukipäätös liitteineen - hankesuunnitelma ja 

talousarvio (budjetti)

http://www.eusa-rahastot.fi/


Hyvä hankehallinto 1/3

• hankkeen toteuttamisen aloitus hankesuunnitelman ja aikataulun mukaan sekä hankkeen 

aikana hankesuunnitelman noudattaminen

• hankkeen toimintojen ja kustannusten säännöllinen seuranta

̶ hanketoiminnot pyrittävä saavuttamaan hankekauden puitteissa 
̶ aikataulun muokkaaminen ei vaadi tukipäätöksen muutosta
̶ jos hankkeen toteuttamisessa viivästyksiä ym., ole yhteydessä vastuuviranomaiseen
̶ hankekauden mahdollinen jatkaminen vaatii tukipäätöksen muutoksen

• tukipäätöksen muutokset hyvissä ajoin

-> huom! hankkeiden tulee päättyä viim. 31.12.2022

» ilmoita yhteyshenkilöiden muutoksista



Hyvä hankehallinto 2/3

• raportointiin valmistautuminen hyvissä ajoin (malli-excel)

• maksatushakemukset on toimitettava määräajassa

̶ määräajat tukipäätöksessä
̶ myöhässä saapunutta maksatushakemusta ei voida käsitellä ja raportointijakson 

kustannukset katsotaan tukikelvottomiksi

• hankedokumentaatio ja säilytysvelvollisuus 

̶ säilytys paperiversioina tai sähköisesti 10 vuotta hankkeen päättymisestä
̶ huomioi järjestelmämuutokset
̶ huomioi hankehenkilömuutokset



Hyvä hankehallinto 3/3

• perusta kirjanpitoon hankkeelle oma kustannuspaikka, projektikoodi tai muu tunniste

• muista hakea ajoissa Verohallinnolta hankekohtainen ALV-ohjaus, jos hankkeen 

kustannuksiin sisältyy tukipäätöksessä arvonlisävero

• ohjausryhmän perustaminen

• välimaksatushakemukset lähetettävä ohjausryhmälle tiedoksi

• ohjausryhmä käsittelee loppumaksatushakemuksen ja tukipäätöksen muutokset

• hanke pitää olla  tilintarkastettu ennen loppumaksatushakemuksen lähettämistä

̶ Tilintarkastuskertomusmalli www.eusa-rahastot.fi
̶ Varaa hyvissä ajoin tilintarkastus

http://www.eusa-rahastot.fi/


Kustannusmallit

17 % kustannusmalli

• tosiasiallisesti aiheutuneet kustannukset

• välilliset kustannukset 17 % 

henkilöstökustannuksista

15 % kustannusmalli

• tosiasiallisesti aiheutuneet kustannukset

• välilliset kustannukset 15 % 

henkilöstökustannuksista

• myös matkakustannukset

yksinkertaistettu palkkakustannusmalli

• henkilöstökustannusten tuntihinta 

määritellään hankehakemusvaiheessa

• kustannusjakaja 1720 h

• henkilöstökustannukset tuntihinnan mukaan 

tosiasiallisesti hankkeelle aiheutuneista 

tunneista laskettuna (määritelty tuntihinta x 

tuntien lkm)

• loma-ajan palkat ja lomarahat sisältyvät 

laskettuun tuntihintaan



• hankkeen budjetin mukaiset

• suorat kustannukset kirjattu hankkeen kirjanpitoon ja 
todennettavissa kulutosittein 

• tosiasiallisesti aiheutuneita hankekauden aikana (pl. 
tilintarkastuskustannukset)

• hankkeelle lopullisia kustannuksia (esim. alv)

• maksettu ennen loppumaksatushakemuksen 
toimittamista

Mitkä kustannukset 
ovat tukikelpoisia?



Henkilöstökustannukset
• työsopimus tai päätös hankkeelle nimeämisestä

• työaikakirjanpito osa-aikaiselta, jonka perusteella kustannukset kirjataan kirjanpitoon
• hankkeelle todellisesti tehdyt tunnit (ei %-osuuksia)
• kuukauden kokonaistyöajan tunnit 
• työntekijän ja esimiehen hyväksyntä
• työajanseurantalomakkeen mallipohja löytyy rahaston nettisivuilta

• yksinkertaistetussa mallissa työaikakirjanpito vaaditaan myös kokoaikaisilta, mutta 
tosiasiallisia kustannuksia ei tarkastella

• loma-ajan palkat ja lomarahat: tukikelpoisia siten kuin ovat aiheutuneet hankekauden 
aikana ja osa-aikaisilta suhteessa hankkeelle kertyneisiin kustannuksiin

− kustannukset tulee olla kirjanpidossa (pl. yksinkert. malli)

» välilliset kustannukset lasketaan henkilöstökustannuksista (17% tai 15%)



Henkilöstökustannukset/ kohdentaminen
Kokoaikainen hankehenkilö

• loma-ajan palkka ja lomaraha: tukikelpoista 

siten kuin ovat aiheutuneet hankekauden 

aikana

• sairausloma-ajan palkka: tukikelpoista, mutta 

mahdolliset KELA-korvaukset tulee 

raportoida eli vähentää kustannuksista

• muut lakisääteiset palkat ja lisät: 

tukikelpoisia, esim. äitiysloma-ajan palkka (3 

kk), KELA-korvaus tulee raportoida

Osa-aikainen hankehenkilö

• loma-ajan palkka ja lomaraha: tukikelpoista 

siten kuin ovat aiheutuneet hankekauden 

aikana ja suhteessa hankkeelle tehtyihin 

tunteihin

• sairausloma-ajan palkat: tukikelpoista 

suhteessa hankkeelle tehtyihin tunteihin



Hankinnat - julkisten hankintojen 
periaatteet

• varmista

̶ hankintojen avoimuus
̶ tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu 
̶ ostotoiminnan tehokkuus
̶ hyvän hallinnon periaatteet

• noudata kansallisia ja EU-kynnysarvoja 

̶ kilpailuta (hankintalaki / PUTU-laki) tai
̶ muutoin varmistu kohtuullisesta hintatasosta (hintavertailu) - kansallisen kynnysarvon 

alittavissa hankinnoissa EUSA-hallinnointioppaan pienhankintaohjeet



Hankinnat/ Hallinnointiopas Liite 1 
Hankintatavat
Laki julkisista hankinnoista

̶ yli  60 000 euroa, ilman alv
» laki julkisista hankinnoista
» kopiot asiakirjoista toimitettava 

vastuuviranomaiselle 
maksatushakemusten yhteydessä

Rahaston säännöt, kynnysarvot ilman alv

̶ 10 000 – 60 000 euroa
» vähintään 3 tarjouspyyntöä
» asiakirjat oltava todennettavissa 

tarkastusten yhteydessä
̶ 3 000 – 10 000 euroa

» hintavertailu
» kustannusten kohtuullisuus 

pystyttävä osoittamaan 
tarkastusten yhteydessä 
(dokumentointi)

̶ alle 3 000 euroa
» kustannusten kohtuullisuus voitava 

perustella



Rahoitusoikaisut/ Komission 
ohjeistus

• sovelletaan, jos tuensaaja ei ole noudattanut julkisia hankintoja koskevia säädöksiä, esim.

̶ ei ole julkaistu hankintailmoitusta 100 %
̶ perusteeton suorahankinta 100%
̶ hankinnan keinotekoinen pilkonta alle kynnysarvon 100%
̶ määräaikojen noudattamatta jättäminen max. 100%
̶ esteellisyys (conflict of interest) 100%
̶ tarjouskeinottelu (bid-rigging) max. 100 %
̶ perusteeton neuvottelumenettelyn käyttö 25%

• Komission ohjeistus hankintoihin liittyvistä rahoitusoikaisuista www.eusa-rahastot.fi

http://www.eusa-rahastot.fi/


Haasteita EU-rahoituksen 
näkökulmasta

• suorahankinnat ja muut poikkeukselliset hankintamenettelyt

• IT-hankinnat, joissa lähdekoodi toimittajalla

• pitkät sopimukset esim. tietojärjestelmissä

• puutteellinen dokumentaatio, esim.

̶ ei tarvittavia hankinta-asiakirjoja
̶ kustannusten jyvitysperusteet epäselvät

• PUTU-hankinnat / tarkastusoikeus



Indikaattorit

• hakija määrittelee indikaattoritavoitteet 

hankehakemuksessa, jonka perusteella ne 

hyväksytään tukipäätökseen

• tuen saaja on vastuussa indikaattorien  

oikeellisuudesta ja määriteltyjen 

indikaattoritavoitteiden saavuttamisesta

• hankkeen alkaessa käy läpi hankkeen 

indikaattoritavoitteet

̶ mihin ne perustuvat
̶ tilanne, jossa hakemuksen laatinut muu 

henkilö kuin hanketta toteuttaa



Kohderyhmän todentaminen (AMIF)

• AMIF- rahaston kohderyhmä kolmansien maiden kansalaiset

• hanketoteuttajalla velvollisuus todentaa, että henkilöt kuuluvat määriteltyyn 
kohderyhmään!

• kansalaisuustiedot ja niiden todentaminen 
(lisäohjeistus www.eusa-rahastot.fi ja Hallinnointiopas)

• haavoittuvassa asemassa olevien osalta kyettävä osoittamaan kuuluminen haavoittuvassa 
asemassa olevien kohderyhmään

• henkilötietojen käsittelyssä tulee noudattaa henkilötietolakia ja tietosuoja-asetusta

http://www.eusa-rahastot.fi/


Osallistujalistat 

• järjestettyjen tilaisuuksien kustannusten tukikelpoisuuden edellytys on allekirjoitetut 

osallistujalistat

• jos osallistujalistoja ei ole, kyseiseen tilaisuuteen liittyvät kulut katsotaan tukikelvottomiksi

̶ tilaisuuden nimi ja ajankohta
̶ osallistujat
̶ osallistujien allekirjoitus
̶ AMIF-hankkeet: kansalaisuustieto ja sen todentaminen
̶ rahaston logo
̶ EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679) vaatimukset 

» miksi ja mitä tarkoitusta varten tietoja kerätään
» kuinka pitkään tiedot tullaan säilyttämään (10 vuotta hankkeen päättymisestä)



Etätilaisuudet/ Osallistujalistat
• osallistujalistat tulee laatia jokaisesta tilaisuudesta erikseen

̶ tilaisuuden järjestäjä kirjaa osallistujat ja kuittaa allekirjoituksellaan osallistujalistan

• tilaisuudet, joissa kolmansien maiden kansalaisia

̶ tilaisuuden järjestäjä kirjaa osallistujat ja kansalaisuustiedot
̶ listasta tulee ilmetä, miten kansalaisuustieto on mahdollisesti aikaisemmin 

todennettu
̶ mikäli henkilön tietoja ei ole todennettu, tämäkin tieto merkitään listaan ja 

kansalaisuustieto todennetaan jälkikäteen
̶ tilaisuuden järjestäjä kuittaa allekirjoituksellaan osallistujalistan

• henkilöä, jonka kansalaisuutta ei ole todennettu, ei merkitä indikaattoritietoihin



Pandemian vaikutukset hankkeisiin

• pandemiasta huolimatta tulee pyrkiä toteuttamaan suunnitellut 

toiminnot ja saavuttamaan asetetut tavoitteet

̶ perustele raportoinnin yhteydessä mahdolliset poikkeamat!

• suojavarusteiden hankinta tukikelpoista, mikäli liittyy hankkeen 

toimintoihin

• mikäli suuria vaikutuksia hankkeen toteuttamiseen ja hankkeesta 

esim. vapautumassa rahoitusta merkittävästi, yhteys 

vastuuviranomaiseen niin pian kuin mahdollista

• mahdolliset tukipäätöksen muutokset

̶ huomioikaa mahdolliset muutokset raportointiaikatauluissa



Viestintä ja EU-näkyvyys



• EU-näkyvyydestä huolehtiminen on 

tukikelpoisuuden edellytys

• Viestinnän keinoin tuen saaja täyttää 

tiedotusvelvollisuuden hankkeen saamasta EU-

tuesta:

̶ yleinen tiedotus
̶ tiedotus hankkeeseen osallistuville
̶ (tiedotuskyltti)

• EU on hankkeenne pääsponsori. Tämän tulee 

näkyä ja kuulua hankkeessa! 

• Viestinnällä voidaan vaikuttaa ihmisten ja 

organisaatioiden näkemyksiin ja mielipiteisiin, 

julkiseen keskusteluun sekä päätöksentekoon

• Viestintä lisää toiminnan ymmärrettävyyttä, 

hyväksyttävyyttä ja vaikuttavuutta 

Miksi viestiä hankkeesta ja EU-tuesta?



• EU-näkyvyys tarkoittaa sitä, että hankkeen viestinnässä ja kaikissa materiaaleissa 

käytetään EU-tunnusta ja kerrotaan, että hanke on saanut rahoitusta Euroopan 

unionilta

1. EU-tunnus eli rahaston logo tulee löytyä kaikista hankkeen materiaaleista 
(PowerPoint-esitykset, osallistujalistat, pöytäkirjat, esitteet, verkkosivut, 
somekanavat, jne.) 

2. Lisäksi: ”Hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionilta, turvapaikka-, 
maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto AMIF:ilta.” 

• EU-tunnuksen puuttuminen ja tiedotusvelvollisuuden noudattamatta jättäminen on 

peruste kustannusten hylkäämiselle tai tuen takaisinperimiselle 

EU-tunnus =
AMIF-rahaston logo

ISF-B tai ISF-P -rahaston logo
Mikä EU-näkyvyys?



• Logon on oltava jokaisessa kanavassa ja 

materiaalissa, joka hankkeessa tuotetaan ja 

esitetään

• Käytä ainoastaan AMIF tai ISF-P tai -B -

rahaston logoa, ei EUSA-rahastojen logoa

• Tutustu graafiseen ohjeistukseen, löytyy 

rahastojen verkkosivuilta

• Logot olemassa suomeksi, ruotsiksi, 

englanniksi ja kaksikielisenä suomi-ruotsi

̶ yksi logo riittää monikielisessä 
materiaalissa

Rahastojen logojen käyttö



• Hankehakemuksessa kuvatut viestintätoimenpiteet 

tulee toteuttaa samalla tavalla kun muutkin hankkeen 

toiminnot

• Kun viestinnästä raportoidaan maksatushakemuksessa, 

tulee tekstiin sisällyttää linkki kuhunkin 

viestintäsisältöön. Esim. linkki nettisivuille, Twitter-

tilille jne.

• Digitaaliset viestintämateriaalit tulee taltioida 

tarkastuksia varten 10 vuodeksi. Eli ota printit talteen 

Twitter-tilistä, blogikirjoituksista, tiedotteista jne. 

(sähköinen ja/tai paperinen säilytys)

Viestinnän todennettavuus



Pyydä apua oman
organisaation
viestinnästä!

• Viestintäsuunnitelman tekeminen on lähtökohta 

hyvin suunnitellulle, tavoitehakuiselle ja 

vaikuttavalle viestinnälle.

• Viestintäsuunnitelmassa tulee ottaa huomioon 

hankkeen EU-rahoitus – miten EU-näkyvyydestä 

huolehditaan? 

• Viestintäsuunnitelma = (viestinnän) tavoitteet, 

pääviestit, kohderyhmät, keinot ja kanavat, 

mittarit

Hankkeen viestintäsuunnitelma



• Viestinnällä tuodaan hankkeen taustalla 

oleva asiantuntijuus ja hankkeen aikana 

syntyvä tieto esiin – sosiaalinen media 

tarjoaa lisää kanavia ja uusia yleisöjä 

• Twitterissä voi verkostoitua ja saada omalle 

hankkeelle uutta, vaikutusvaltaistakin yleisöä

• Hankkeet kestävät vain tietyn ajan - somessa 

voi viestiä myös henkilöprofiileiden tai 

tuensaajan & hankekumppaneiden 

organisaatioiden sometilien kautta

Some luo mahdollisuuksia



Löydät meidät 
Twitteristä nimellä 

@EUSArahastot

• Tviittaamme mm. hauista, koulutuksista, 

rahastojen tavoitteista, hankkeista, tuloksista 

ja ohjelmakauden 2021-2027 valmisteluista

• Tviittaamme mm. hankkeille, hallinnonalalle, 

viranomaisille, ministeriöille, kolmannelle 

sektorille, medialle, muille EU-rahoittajille ja 

EU-asioista kiinnostuneille kansalaisille

• Tviittaamme aihetunnisteilla #eusarahastot

#AMIF #ISF ja #EUntuella – tviittaa sinäkin!

EUSA-rahastot Twitterissä



Mistä tukea hankkeen viestintään ja 
EU-näkyvyyteen?

• Viestintään ohjeistusta ja apuja rahastojen hallinnointioppaassa 

• Yhteydenotot viestintäkysymyksiin liittyen: eusa@intermin.fi

• Oman organisaation viestintäyksikkö ja/tai viestinnän asiantuntija varmasti 

auttaa myös hankkeen viestinnän ja EU-näkyvyyden suunnittelussa!

mailto:eusa@intermin.fi


Ennakkokysymykset & vastaukset



Saavutettavuudesta
ohjeistaa AVI ja oma

organisaatio!

• Laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta velvoittaa pääosin viranomaisen asemassa 

toimivia organisaatioita tekemään verkkopalveluistaan eli verkkosivustoista ja 

mobiilisovelluksista saavutettavuusvaatimusten mukaisia.

• Jos organisaatio saa yhdeltä tai useammalta viranomaiselta jonkin tietyn verkkopalvelun 

kehittämiseen, käyttöön tai ylläpitämiseen kohdennettua rahoitusta, jonka yhteenlaskettu 

osuus kattaa vähintään puolet kehitystyön tai ylläpidon kustannuksista, kuuluu palvelu 

digipalvelulain soveltamisalan piiriin. Tällöin kyseisen digipalvelun tulee täyttää 

saavutettavuusvaatimukset sekä sisältää saavutettavuusseloste ja sähköinen 

palautekanava.

Lähde: Aluehallintoviraston www.saavutettavuusvaatimukset.fi sivusto

Saavutettavuus

http://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/


Tietosuoja

• Vastuuviranomainen ei ohjeista hankkeita tietosuoja-asioista vaan hankkeen tulee toimia

oman organisaation ohjeiden mukaisesti.

• Hankkeiden, joissa käsitellään henkilötietoja, tulee noudattaa yleistä tietosuoja-asetusta

(GDPR, General Data Protection Regulation).

• Lisätietoja tietosuojasta: www.tietosuoja.fi

̶ Tietosuojavaltuutetun toimisto on kansallinen valvontaviranomainen, joka valvoo 
tietosuojalainsäädännön noudattamista

http://www.tietosuoja.fi/


Asiakirjojen julkisuus

• Hankeasiakirjat (mm. hakemus, maksatushakemus, päätökset, jne.) ovat lähtökohtaisesti 

julkisia asiakirjoja

̶ EUSA-järjestelmä on turvaluokiteltu TL IV (TL IV asiat voi toimittaa erillisinä liitteinä)

̶ Turvaluokitellut asiakirjat tarkastellaan tarkastuskäyntien yhteydessä

̶ Tietojen julkisuus ratkaistaan aina tapauskohtaisesti lainsäädäntöä noudattaen



Yhteystiedot

• eusa@intermin.fi

• ilmoita yhteydenotoissa aina hankkeen numero 

(SMDno-20XX-XXXX)

• EUSA-helppi neuvontapuhelin 0295 488 535

mailto:eusa@intermin.fi


Kirkkokatu 12, Helsinki
PL 26, 00023 Valtioneuvosto

Vaihde 0295 480 171
kirjaamo@intermin.fi

www.eusa-rahastot.fi | eusa@intermin.fi


