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Kolme rahastoa kaudella 2021-2027

• Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF)

• Sisäisen turvallisuuden rahasto (ISF)

• Yhdennetyn rajaturvallisuuden rahasto (IBMF), joka sisältää 
rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukivälineen (BMVI)

• Kansallisena hallintoviranomaisena rahastoissa jatkaa sisäministeriö, joka 
vastaa rahaston ohjelmien hallinnoinnista ja valvonnasta

• Tarkastusviranomaisena toimii valtiovarainministeriö



Suomen rahoitusosuus hankekaudella

ISF
20 %

BMVI
43 %

AMIF
37 %

Suomen rahoitusosuus, yhteensä
182,5 milj. €

ISF BMVI AMIF

• Yhteensä 182,5 miljoonaa euroa, josta

− AMIF-rahaston osuus 37 % (67,9 Me)

− ISF-rahaston osuus 20 % (36,6 Me)

− BMVI-rahoitustukivälineen osuus 43 % 
(78 Me).



Ohjaavat lait ja asetukset

• EU-asetukset
− CPR –asetus (EU) eli yleisasetus (Common Provisions Regulation)

o säädetään rahastojen hallinnoinnin yleisistä periaatteista
− Rahastokohtaiset asetukset

o määritellään rahastojen tavoitteet, soveltamisala, rahoitus ja täytäntöönpanokehys

• Kansalliset säädökset
− Laki sisäasioiden rahastoista 2021-2027 (1125/2021)
− VN:n asetus sisäasioiden rahastoista (119/2022)



Hallintoviranomaisen ohjeistukset
• Hakuopas

• Hallinnointiopas

• Verkkosivuilta löytyvä ohjeistus



Ohjelmat ja toimeenpanosuunnitelmat
ohjaavat toimeenpanoa ja hakuja

• Kansallisessa ohjelmassa kuvataan yleisesti kansalliset tarpeet, tavoitteet ja 
toimet rahaston toimialalla, sekä odotettavissa olevat tulokset ja 
tuloksellisuutta mittaavat indikaattorit sekä suunniteltu rahoituksen 
jakautuminen.

• Toimeenpanosuunnitelmat ohjaavat hakuja
− sisältää kuvaukset avustettavista toimista ja niiden keskeisistä päämääristä ja 

päämäärien edistämiseksi tuettavasta toiminnasta sekä tuettavan toiminnan 
tulostavoitteista ja mittareista. 

− määritellään toimien hakuun avaamisen aikataulu sekä tarvittaessa ohjelmaan 
sisältyvän rahoituksen tarkempi kohdentaminen. 

− Valmistellaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan tiiviissä yhteistyössä sidosryhmien kanssa



Tuloksellisuutta korostetaan

• Ohjelmien tuloksellisuutta arvioidaan ja siitä raportoidaan täytäntöönpanon 
aikana suoritusperusteisen kehyksen kautta, joka edistää rahastojen yleisen 
tuloksellisuuden mittaamista. Tuotosindikaattoreiden toteutumiselle 
asetetaan välitavoitteet.

• Avustuksen saajille tämä näkyy siinä, että tuotos- ja tulosindikaattoreita 
sekä hankkeiden vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta seurataan ohjelmakauden 
aikana aktiivisemmin hakemusvaiheesta raportointiin koko hankkeen 
toimeenpanon ajan.

• Ohjelmien tuloksellisuuden toteutumista seurataan arviointisuunnitelman 
mukaisesti



Seurantakomitealla tärkeä rooli

• Seuraa ohjelmien toimeenpanon edistymistä ja tuloksellisuutta

• Osallistuu toimeenpanosuunnitelmien tuottamiseen, seurantaan ja 
arviointiin

• Hyväksyy vuotuiset tuloksellisuuskertomukset, arviointisuunnitelman ja 
siihen ehdotetut muutokset sekä ohjelmien muuttamista koskevat 
ehdotukset

• Jokaisella rahastolla oma seurantakomitea

• Jäseninä rahastojen toimialan keskeisiä viranomaisia sekä järjestöjä ja 
yhdistyksiä.
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Ohjelmakausi 2021-2027 
vs. 2014-2020: mikä muuttui? 
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Tuure Lehtinen



EU:n sisäasioiden rahastot 2021-2027

• Ohjelmakauden 2021-2027 rahastot

− turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF)

− sisäisen turvallisuuden rahasto (ISF) ja 

− rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukiväline (BMVI)



Horisontaaliset periaatteet

• tasa-arvo

• yhdenvertaisuus

• kestävä kehitys

• perusoikeudet

Horisontaalisia periaatteita tulee kuvata jo hakuvaiheessa, seurata 
toimeenpanon kaikissa vaiheissa ja raportoida niiden toteutumisesta.



Tuloksellisuus ja indikaattorit

• Jatkuva prosessi

• Tuotos- ja tulosindikaattorit

• Tietoa hankkeesta ja sen tuloksellisuudesta 

• Erillinen ohjeistus



Kustannusmallit

• oma hakemuslomake kullekin kustannusmallille
- yksittäisten kustannuslajien budjetointitapa voi vaihdella 
kustannusmalleittain (tosiasiallinen, yksikkökustannukset, kertakorvaus,  
prosenttimääräinen korvaus eli flat rate)

• pyritty yksinkertaistamaan kustannusten seurantaa ja raportointia

• kustannusmallia ei voi vaihtaa hankkeen aikana



Kustannusmallit 2

Neljä eri kustannusmallia:

• prosenttimääräinen korvaus muihin kuin palkkakustannuksiin = 40 
prosentin kustannusmalli

• prosenttimääräinen korvaus välillisiin kustannuksiin = 7 prosentin 
kustannusmalli

• kertakorvaus

• prosenttimääräinen korvaus välillisiin kustannuksiin vain hankintoja 
sisältävissä hankkeissa (ns. hankintahankkeissa) = 1 prosentin 
kustannusmalli



Muutoksia hankintoihin
Tiedot toimittajan tosiasiallisista omistajista tai edunsaajista 
tulee toimittaa EU- kynnysarvon ylittävistä hankinnoista

− nimi ja syntymäaika sekä tietoja toimittajasopimuksesta
− Tosiasiallinen omistaja

o luonnollinen henkilö, joka omistaa yli 25% yrityksen osakkeista suoraan 
tai välillisesti toisen yrityksen kautta

o hallituksen jäsenet: aatteellisen yhdistykset, uskonnolliset yhdyskunnat, 
säätiöt sekä säätiöiden hallintoneuvoston jäsenet

Alihankintaketjun ensimmäisen tason alihankkijoita koskevat 
tiedot tulee ilmoittaa, jos hankinnassa käytetään 
alihankintasopimuksia, joiden arvo on yli 50 000 euroa (alv 0%)

− alihankkijan nimi ja y-tunnus, sekä tietoja alihankintasopimuksesta



Uutta viestinnässä ohjelmakaudella
2021-2027 

• Viestintää ja tiedottamista koskevat velvollisuudet ovat laajempia kuin
ohjelmakaudella 2014-2020. 

• Hallintoviranomainen nimittää kullekin ohjelmalle viestintävastaavan, joka 
vastaa kaikista kolmesta rahastosta.  

• TEM:ssä sijaitseva kansallinen viestintäkoordinaattori koordinoi kaikkien 
ohjelmien viestintä- ja näkyvyystoimenpiteitä.

• Komissio ylläpitää INFORM EU -verkostoa, jossa viestintäkoordinaattorit, 
viestintävastaavat ja komission edustajat vaihtavat tietoja näkyvyys-, 
avoimuus- ja viestintätoimista.



Uusi haku- ja raportointijärjestelmä



Muuta

• Petostentorjuntaan tulee jatkossa kiinnittää huomiota (oma esitys)

• Ohjausryhmää ei enää vaadita operatiivisen tuen toimilta

• Tilintarkastus ei pakollinen -> tarkasta avustuspäätökseltäsi 

• Asiakirjojen säilytys 5 vuotta (ennen 10 vuotta)

• Kaikki turvaluokitellut asiakirjat tarkastetaan paikan päällä 
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Kustannusmallit ja 
tukikelpoisuus-

säännöt
HALLINNOINTIKOULUTUS 23.11.2022

Riikka Karlsson



Esityksen tavoite

Esityksen jälkeen tiedät miten hankettasi 
hallinnoidaan rahaston sääntöjen mukaan 

Esityksen sisältö

• Yleiset tukikelpoisuussäännöt

• Kustannusmallit

• Palkkakustannusten korvaustavat

• Kustannuslajit

• Hankinnat

• Avustuspäätöksen muuttaminen



Yleisiä tukikelpoisuussääntöjä 1/3
Hankkeen 
alkaessa

• Hanketta toteutetaan avustuspäätöksen mukaisesti

• Tulee perustaa hankekirjanpidon projektikoodi/ kustannuspaikka
− Kirjataan tosiasialliset kustannukset, myös hankkeen tuotot
− Kirjanpidon tosite (tosiasialliset kustannukset)

• Tulee aloittaa työaikaraportointi
− Jos käytössä palkkakustannusten yksikkökustannukset

• Hankkeelle tulee asettaa ohjausryhmä

• Siirron saajia koskevat samat velvollisuudet kuin avustuksen saajia
− Avustuksen saajan ja siirron saajan tulee laatia sopimus
− Sopimuksen sisältövaatimukset Hallinnointioppaassa

Hallinnointiopas 3. 
Avustuksen ja siirron saajat



Yleisiä tukikelpoisuussääntöjä 2/3

• Raportit toimittava määräaikaan mennessä hallintoviranomaiselle
− Määräajat avustuspäätöksellä
− Jos ei toimiteta määräaikaan, raporttia ei voida hyväksyä ja raportointijakson

kustannukset hylätään

• Kustannusten tulee olla aiheutuneita hankeaikana pl. tilintarkastus
− Hankitut tavarat ja palvelut tulee vastaanottaa hankkeen aikana
− Tosialliset palkkakustannukset: lomapalkan ja –rahan kohdistaminen hankekaudella 

ansaittuun

• Kustannusten tulee olla lopullisia
− Kustannusten hyvitykset, alennukset, palautukset tulee kirjata hankekirjanpitoon

• Ennen loppuraportin toimittamista kustannusten on oltava maksettuja



Yleisiä tukikelpoisuussääntöjä 3/3

− AMIF-hankkeet kohderyhmän todentaminen
− Osallistujalistat
− Hankkeelle nimeämispäätös, jos palkkakustannuksia
− Tilintarkastus, jos avustuspäätöksellä määritetty

• EU-näkyvyys ja viestintä

• Hankinnat + kynnysarvon ylittävät hankintalain mukaan

• Aineiston säilytysvelvollisuus, viisi kalenterivuotta viimeisestä maksuerästä
− Esim. loppumaksu suoritettu 15.10.2024, aineisto tulee säilyttää 31.12.2029 saakka

Aineisto-
pankki

Hallinnointiopas 8.2 
Tukikelvottomat kustannukset



Kustannusmallit 1/4

Neljä vaihtoehtoista kustannusmallia 
hankeavustuksissa

• 40 % kustannusmalli

• 7 % kustannusmalli

• 1 % kustannusmalli 

• Kertakorvaus

Operatiivinen toimintatuki, rahastojen 
ohjelmissa määritetyille viranomaisille

− Avustuspäätökseen on kirjattu 
hyväksyttävät kustannukset ja ne 
korvataan tosiasiallisina kustannuksina 
tai palkkakustannusten osalta 
yksikkökustannuksina

HUOM! Hankkeen kustannusmalli näkyy 
avustuspäätöksellä, eikä sitä voi muuttaa



Kustannusmallit 2/4
40 % 7 % 1 % Kertakorvaus

Kirjanpitoon/ 
työaikakirjan-
pitoon kirjattava

Palkkakustannuk
set/ tunnit

Palkkakustannuk
set/ tunnit + 
tosiasialliset 
kustannukset

tosiasialliset 
kustannukset= 
hankinnat

N/A

Kustannusten 
korvausperuste

Hyväksytyt 
palkkakustannuk
set + 40 % 
hyväksytyistä 
palkkakustannuk
sista

Hyväksytyt 
välittömät 
kustannukset + 
7 % 
hyväksytyistä 
välittömistä 
kustannuksista 

Hyväksytyt 
välittömät 
kustannukset + 
1 % 
hyväksytyistä 
välittömistä 
kustannuksista 

Täysimääräisinä 
toteutuneet 
tuotokset ja 
toimenpiteet/ 
enimmäis-
euromäärä tai 
osa, jos pilkottu 
osiin



Kustannusmallit 3/4

40 % 7 % 1 % Kertakorvaus

Ei tarvitse kirjata 
hankekirjan-
pitoon eikä 
todentaa

40 % korvaus 
osuus, joka 
lasketaan 
hyväksytyistä 
palkkakustannuk
sista

Välilliset 
kustannukset, 
7%, jotka 
lasketaan 
hyväksytyistä 
välittömistä 
kustannuksista

Välilliset 
kustannukset, 
1%, jotka 
lasketaan 
hyväksytyistä 
välittömistä 
kustannuksista

N/A



Kustannusmallit 4/4

40 % 7 % 1 % Kertakorvaus

Kustannusmallin 
käytön 
edellytyksenä 

hankkeesta 
aiheutuu 
palkkakustannuk
sia

hankkeeseen 
sisältyy 
muutakin 
toimintaa kuin 
pelkkiä 
hankintoja

hanketoiminnot 
sisältävät vain 
hankintoja + 
muut 
hankekustannuk
set (viestintä)

hankkeet, joiden 
toimenpiteet ja 
tuotokset ovat 
yksiselitteisesti 
määriteltävissä, 
esim. seminaarit 
ja koulutukset 

Saako sisältyä 
kansallisen 
kynnysarvon 
ylittäviä 
hankintoja

EI KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ



Palkkakustannukset 1/2

Hankkeen palkkakustannusten korvaustapa näkyy 
avustuspäätöksellä, eikä sitä voi muuttaa

Palkkakustannusten
korvaustapa

yksikkökustannukset

tunnit työaikakirajanpito

tosiasialliset kustannukset

eurot Hankekirjanpidossa 
palkka- ja sivukulut 
sekä lomarahat



Palkkakustannukset 2/2

• Ainoastaan hankkeessa työskentelevien henkilöiden palkkakustannukset 
tukikelpoisia

• Tukikelpoisuuden edellytyksenä hankkeelle nimeämispäätös 

• Palkkakustannukset: 
− Kuukausipalkka + niistä aiheutuvat sosiaaliturvamaksut
− Muut palkkoihin liittyvät lakisääteiset ja virka- ja työehtosopimuksiin perustuvat 

kustannukset (esim. sairausajanpalkka silti osin, että siitä ei saada KELA-korvausta)

• Tulospalkkiot, luontoisedut, bonukset eivät ole tukikelpoisia

• Osa-aikaiset prosenttiperusteisia (työajan oltava vähintään 20%)

•

Aineisto-pankki
www.eusa-rahastot2021.fi



Palkkakustannusten yksikkökustannus 
1/4

• Palkkakustannusten tuntihinta (yksikkökustannus) on määritelty 
avustuspäätöksessä

• Tuntihinta on laskettu jakamalla vuotuiset bruttotyövoimakustannukset 
1720 tunnilla 

• Avustuksen saajan esittämästä perustellusta syystä avustuspäätöksen 
tuntihintaa voidaan muuttaa, jos bruttotyövoimakustannuksissa on yli 10 
prosentin muutos avustuspäätökseen 



Palkkakustannusten yksikkökustannus 
2/4

• Raportoidaan hankkeen toteuttamiseksi tehtyä työtä

• Loma-ajan palkat ja lomarahat sisältyvät laskettuun tuntihintaan -> 
lomapäiviä, lomarahavapaata ei voi raportoida

• Lakiin tai virka- tai työehtosopimukseen perustuvat vapaat, kuten 
sairausloma-ajat, vanhempainvapaat voi raportoida siltä osin kuin 
avustuksen saaja ei ole oikeutettu saamaan niistä hyvitystä esim. KELA:lta
ja samassa suhteessa kuin henkilö tekee hankkeelle työtä
− Esim. 50% osa-aikaisuus -> voidaan raportoida 50% sairausloma-ajasta



Palkkakustannusten yksikkökustannus 
3/4

• Tunnit raportoidaan tehtäväkohtaisesti

• Tehtävään voidaan samalla ajanjaksolla raportoida ainoastaan yhden 
henkilön tunteja

• Toimintavuosityöaikaa (1720 h) ei saa ylittää
− Esim. jos henkilö aloittaa työskentelemään hankkeessa 1.3.2023, toimintavuosi on 

ajanjakso 1.3.2023-28.2.2024

• Osa-aikaisen tehtävän toimintavuosityöaikaa ei saa ylittää 
− Esim. 50% osa-aikaisuus, toimintavuosityöaika on enintään 1720h x 50% = 860h



Palkkakustannusten yksikkökustannus 
4/4

• Tukikelpoisuuden edellytyksenä on työaikakirjanpito, jota tarkastetaan 
tarkastuskäynneillä

• Työaikakirjanpidosta tulee ilmetä
− hankkeen toteuttamiseksi tehty työ tunteina 
− tehdyn työn kokonaistuntimäärä
− työntekijän ja työnantajan hyväksyntä

− Jos organisaatiolla ei ole käytössä sähköistä työaikakirjausjärjestelmää, niin suositellaan 
käytettäväksi mallilomaketta, joka löytyy Aineistopankista

Aineisto-pankki
www.eusa-rahastot2021.fi



Tosiasialliset palkkakustannukset 1/2

• Tukikelpoisuuden edellytyksenä hankekirjanpitoon kirjatut palkka- ja 
sivukulut sekä lomarahat

• Loma-ajan palkat ja lomarahat: tukikelpoisia, jos ovat aiheutuneet 
hankkeen aikana
− Avustuksen saajan tulee raportoitaessa vähentää tukikelvoton osuus 

palkkakustannuksista eli ennen hankekautta ansaittu loma-ajanpalkka ja lomaraha 
+hsk

• Lomapalkkavaraukset eivät ole tukikelpoisia kustannuksia edes hankkeen 
toteuttamisajan sisällä



Tosiasialliset palkkakustannukset 2/2

• Osa-aikaisen hankehenkilön palkkakustannusten kiinteä prosenttiosuus 
on hyväksytty avustuspäätöksellä

• Palkkakustannukset raportoidaan hyväksytyn prosenttiosuuden perusteella, 
jotka tulee olla kirjattuna hankekirjanpitoon
− Esim. osa-aikaisen hankehenkilön palkkakustannukset ovat 3 500 euroa (sis. sivukulut), 

ja avustuspäätöksellä kiinteäksi prosenttiosuudeksi on hyväksytty 40%. 
Palkkakustannukseksi raportoidaan 1 400 euroa (3 500 euroa x 40%)

− Hankkeen aikana aiheutuneen loma-ajanpalkan ja lomarahan osuus kohdistetaan 
hankkeelle avustuspäätöksellä hyväksytyllä prosenttiosuudella

− Ennen hankekautta ansaittua loma-ajanpalkkaa ja lomarahaa ei saa kohdistaa hankkeelle

• Avustuksen saajan esittämästä perustellusta syystä avustuspäätöksellä 
hyväksyttyä osa-aikaisuuden määrää voidaan nostaa



Ostopalvelut 7 % malli, 
1 % malli

operatiivinen tuki

Palvelut, jotka hankitaan 
kolmannelta osapuolelta

Esim.
• asiantuntijapalvelut 
• kehittämispalvelut
• käännös- ja tulkkauspalvelut 
• kouluttajapalkkiot, koulutuspalvelut
• tilintarkastus

Tosiasiallisia kustannuksia
• Kirjattu 

hankekirjanpitoon
• Kirjanpidon tosite
• Hyvitykset/alennukset 

kirjattava 
hankekirjanpitoon

Hankinnoissa tulee 
noudattaa julkisista 
hankinnoista annettua 
lainsäädäntöä sekä 
rahaston sääntöjä

Avustussuunnitelman
mukaisia

Aiheutunut hankekauden
aikana
• Palvelu aiheutunut

hankekauden aikana, pl. 
tilintarkastus

Sisäisiä laskutuksia ei suositella, 
jos on, pitää perustella eikä saa 
sisältää katetta



Käyttö- ja kiinteä omaisuus 7 % malli, 
1 % malli

operatiivinen tuki

Hankinnat
• Kalusto, laitteisto, koneet
• Rakennukset, rakennettu 

maa-alue
• Tietojärjestelmiin liittyvät 

hankinnat, lisenssit

Tosiasiallisia kustannuksia
• Kirjattu 

hankekirjanpitoon
• Kirjanpidon tosite
• Hyvitykset/alennukset 

kirjattava 
hankekirjanpitoon

Hankinnoissa tulee 
noudattaa julkisista 
hankinnoista annettua 
lainsäädäntöä sekä 
rahaston sääntöjä

• Käyttöaikavaatimuksia
• EU-näkyvyysvaatimuksiaAvustussuunnitelman

mukaisia

Aiheutunut hankekauden
aikana
• Hankinta vastaanotettu

hankekauden aikana

• Käyttöaste määritelty
avustuspäätöksessä

• BMVI ja ISF hankkeissa 
poikkeuksia 
käyttöasteessa (8.4.8)



Matkakustannukset
vain 7 % malli

Hankehenkilöstön ja 
hankkeen toimintoihin 
osallistujien matkakuluja

Tosiasiallisia kustannuksia
• Kirjattu 

hankekirjanpitoon
• Kirjanpidon tosite
• Hyvitykset/alennukset 

kirjattava 
hankekirjanpitoon

Matkakustannuksiin 
sovelletaan virka-tai 
työehtosopimusta

Korvataan halvimman julkisen 
matkustustavan mukaan

• Avustussuunnitelman
mukaisia

• Aiheutunut
hankekaudella

• Lentolippujen/laiva-
matkojen boarding pass

• Taksin tai oman auton 
käyttö perusteltava 
matkalaskulla



Muut kustannukset vain 7 % 
malli

Hankkeen sisällöllisestä 
toteuttamisesta 
aiheutuneita yksittäisiä 
kustannuksia

Muut kulut, joita ei ole hankittu 
ostopalveluna
Esim. 
• koulutustilan vuokrakulut
• tilaisuutta varten hankitut 

materiaalit ja muut tarvikkeet
• muut pienet kulut

EIVÄT voi olla, katetaan aina välillistä kustannuksista
• toimitilan vuokra- ja ylläpitokulut
• taloushallinto-, yleishallinto- ja toimistokustannukset
• hankehenkilöstön työterveyskulut
• ohjausryhmän tarjoilukulut
• pienet osallistujakorvaukset, kuten lahjakortit

Tosiasiallisia kustannuksia

• Kirjattu 
hankekirjanpitoon

• Kirjanpidon tosite
• Hyvitykset/alennukset 

kirjattava 
hankekirjanpitoon

• Avustussuunnitelman
mukaisia

• Aiheutunut
hankekaudella



Arvonlisävero
Avustuspäätökseessä näkyy 
sisältyykö alv kustannuksiin

• On tukikelpoinen, jos avustuksen saaja maksaa alv:n ja se jää lopulliseksi 
kustannukseksi

• On raportoitava avustuspäätöksen mukaisesti-> jos muutostarpeita, pitää 
hakea avustuspäätöksen muutos

• Ei tukikelpoinen kunnille ja kuntayhtymille

• Jos alv sisällytetään kustannuksiin:
− tulee hakea verottajan alv- ohjaus tai toimittaa muu tosiasioihin perustuva selvitys
− on hankekohtainen ja organisaatiokohtainen (avustuksen/ siirronsaajakohtainen)
− alv- ohjaus tulee toimittaa hallintoviranomaiselle 1. väliraportoinnin yhteydessä. Tämä 

on tukikelpoisuuden ehto.



Tilintarkastus
Tilintarkastusvelvoite selviää 

avustuspäätöksestä

• Jos tilintarkastus edellytetään, mutta avustuksen saaja ei toimita sitä 
loppuraportin yhteydessä, viimeistä avustuksen maksuerää ei voida 
suorittaa

• Tilintarkastuksesta aiheutuneet kustannukset ovat tukikelpoisia silloin, kun 
ne on hyväksytty avustuspäätöksellä ja ne on maksettu ennen loppuraportin 
toimittamista
− Ainoa kustannus, joka voi aiheutua hankekauden ulkopuolella

• Tilintarkastuskertomuksen mallilomake löytyy aineistopankista



Hankinnat 1/3
Ostopalvelut sekä
käyttö- ja kiinteä 

omaisuus

EU-rahoitus on julkista rahoitusta, eli on varmistettava seuraavat asiat:
- hankintojen avoimuus, suhteellisuus, tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön 
kohtelu, markkinoiden toimivuus sekä hyvän hallinnon periaatteet

Kaikki hankkeen hankinnat tulee kilpailuttaa tai muutoin varmistua 
kohtuullisesta hintatasosta

− Valtion virastojen on ensisijaisesti käytettävä Hansel Oy:n valtionhallinnolle 
keskitetysti kilpailuttamia sopimuksia ja omaan kilpailutukseen tulee ryhtyä 
vain, jos siihen on erityinen syy

Komission rahoitusoikaisuohjeistusta sovelletaan, jos tuensaaja ei ole 
noudattanut julkisia hankintoja koskevia säädöksiä

− Komission rahoitusoikaisuohje

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/GL_corrections_pp_irregularities_FI.pdf


Hankinnat 2/3
Kansallisen ja EU-kynnysarvon 
ylittävät hankinnat 

Sovelletaan julkisista hankinnoista ja 
käyttöoikeussopimuksista annettua lakia 
(1397/2016)

Tavarat ja palvelut
− kansallinen kynnysarvo 60 000
− EU-kynnysarvo 140 000

Rakennusurakat
− kansallinen kynnysarvo 150 000

Suorahankinnan toteuttaminen edellyttää 
aina hankintalain mukaista perustetta, 
suorahankintapäätös

Hankinnat alittavat kansallisen 
kynnysarvon, mutta on ≥ 10 000 

Kustannusten kohtuullisuus selvitettävä 
tarjouksin. Tarjouksia on pyydettävä riittävä 
määrä: yksi tarjous ei riitä

Jos tarjouksia ei ole voitu pyytää avustuksen 
saajasta riippumattomista syistä, on 
suorahankinta mahdollinen, mutta 
kustannusten kohtuullisuus tulee selvittää, 
esim. markkinakartoitukset, hinnastot tai 
nettikaupat

Suorahankinnasta tulee tehdä 
hankintamenettelypäätös, jossa kuvataan, 
miksi suorahankintaan on päädytty ja 
osoittaa kustannusten kohtuullisuus 

Kynnysarvot alv 
0%



Hankinnat 3/3
Hankinnan arvo on alle 10 000 

Noudatetaan oman organisaation 
mahdollista hankintaohjeistusta ja sen 
mukaisia toimintaperiaatteita.

Putu-hankinnat

Kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävät 
puolustus- ja turvallisuushankinnat

Sovelletaan hankinnassa julkisista puolustus-
ja turvallisuushankinnoista annettua lakia 
(1531/2011). 

Puolustus- ja turvallisuushankinnoissa 
säädetyn kansallisen kynnysarvon 
alittavat hankinnat

Hankintayksiköiden noudatettava omia 
sisäisiä hankintasääntöjä ja -ohjeita. Nämä 
ohjeet on tarvittaessa pystyttävät 
osoittamaan hallintoviranomaiselle ja 
tarkastusviranomaiselle.



Avustuspäätöksen muuttaminen 1/2

• Avustuspäätöksen mukainen hyväksytty kustannusarvio on suuntaa antava
− Euromääräisiä tai prosenttimääräisiä rajoja kustannusten muuttamiselle kustannuslajista 

toiseen ei ole asetettu, mutta kustannusarviota tulee kuitenkin aina käyttää 
avustuspäätöksen mukaisiin kustannuksiin

• Merkittävät muutokset edellyttävät aina muutoshakemusta ja 
avustuspäätöksen muuttamista 
− Merkittävä muutos vaikuttaa hankkeen toteuttamiseen muuttaen sen luonnetta tai 

kustannusarviota. Muutoksen hyväksyttävyyden kannalta oleellista on se, että hankkeen 
tarkoituksenmukainen toteuttaminen edellyttää esitettyä muutosta



Avustuspäätöksen muuttaminen 2/2

• Avustuspäätöksen muutos tehtävä, muutoksen edellytyksenä perustellut syyt 
− Muutokset toteuttamisajan pituudessa (hankkeen kesto enintään 3 vuotta)
− Uusien toimintojen, kustannusten tai työntekijöiden lisääminen
− Muutokset siirron saajissa, rahoittajissa tai rahoitusosuuksissa tai arvonlisäverossa
− Muutokset palkkakustannuksissa

o bruttotyövoimakustannuksien yli 10 prosentin muutos/ yksikkökustannukset
o osa-aikaisuuden %-määrään nostaminen/ tosialliset

− Muutokset AMIF- kohderyhmässä

Toimita muutoshakemus ennen 
muutoksen 

toteuttamista/kustannusten 
aiheutumista

Aineistopankki
www.eusa-rahastot2021.fi



Euroopan unionin sisäasioiden rahastot 2021–2027 

Viestintä ja EU:n 
näkyvyys

MIKSI JA MITEN?

Elina Koivisto

23.11.2022



Mikä on muuttunut? Muutamia nostoja

• Kaikki hankkeet viestivät yhdellä ja samalla EU-logolla. Ei enää
rahastokohtaisia logoja.

• Hankkeiden tulee tarjota tietoa ja viestiä myös suurelle yleisölle (ns. 
tavallisille ihmisille) ja tiedotusvälineille

• Hallintoviranomainen julkaisee enemmän tietoja verkkosivustolla, esim.
− aikataulu ja alustavat tiedot suunnitelluista hauista
− komissiolle toimitettavia tietoja
− kattavan hankelistauksen
− seurantakomiteoiden materiaaleja



Hankkeiden viestinnästä 
yleisesti



Viestintä on hankkeen* velvollisuus…

• Viestintä on jokaisen EU-rahoituksella toimivan hankkeen velvollisuus

• EU velvoittaa avustuksen saajia viestimään hankkeesta ja huolehtimaan 
EU:n näkyvyydestä
− ”Unionin rahoituksen saajien on ilmaistava kyseisten varojen alkuperä ja varmistettava 

unionin rahoituksen näkyvyys, erityisesti kun ne tekevät tunnetuksi toimia ja niiden 
tuloksia, tarjoamalla johdonmukaista, olennaista, merkityksellistä ja oikeasuhteista 
kohdennettua tietoa useille kohderyhmille, mukaan lukien tiedotusvälineet ja suuri 
yleisö. Unionin rahoituksen näkyvyys on varmistettava - -.”

* kaikki viestintävelvoitteet
koskevat myös toimintaa eli

operatiivista tukea saavia tahoja



… ja mahdollisuus

• Hyvin suunniteltu viestintä voi tukea hankkeen toimintaa ja yleisesti 
hankkeen vaikuttavuutta

• Viestinnän keinoin hanke
− kertoo yleisöille ja kohderyhmille toiminnastaan sekä saavutetuista tuloksista
− voi tavoittaa uusia kohderyhmiä ja osallistaa organisaatioita tai ihmisiä mukaan 

toimintaan
− levittää luotuja toimintamalleja, parhaita käytäntöjä ja aikaansaatuja tuloksia muiden 

toimijoiden käyttöön
− kertoo saamastaan EU-rahoituksesta



Miten tulee viestiä?

• Jokainen hanke on erilainen ja viestinnän rooli voi vaihdella hankkeen
luonteesta riippuen

• Kaikille kuitenkin yhteistä: 
− rahoituksen alkuperä tulee ilmaista (= EU:n näkyvyydestä huolehtiminen)
− hankkeen toiminnasta ja tuloksista tulee viestiä
− viestinnän keinoin jaetun tiedon tulee olla johdonmukaista ja merkityksellistä
− hankkeesta tulee viestiä avoimesti eri kohderyhmille, myös suurelle

yleisölle ja tiedotusvälineille → Kaikki hankkeet tekevät myös

ulkoista viestintää*
− viestinnän tulee olla suunnitelmallista

*lukuunottamatta ”asianmukaisesti 
perusteltuja tapauksia, joissa tällaisten 

tietojen julkistaminen ei ole mahdollista tai 
tarkoituksenmukaista tai tällaisten tietojen 
paljastaminen on rajoitettu lailla erityisesti 

turvallisuuteen, yleiseen järjestykseen, 
rikostutkintaan tai henkilötietojen suojaan 

liittyvistä syistä.”



Viestintäsuunnitelma on tarpeen

• Viestintäsuunnitelma on jokaisen hankkeen hakemuksen osana mutta
suosittelemme laatimaan kattavamman suunnitelman sen lisäksi

• Viestintäsuunnitelmassa on hyvä vastata ainakin seuraaviin kysymyksiin:
− mitkä ovat hankkeen viestinnän tavoitteet
− kenelle hanke viestii
− mitkä ovat hankkeen tärkeimmät viestit eli pääviestit
− kuka viestii ja mistä aiheista
− miten ja missä hankkeesta viestitään
− mikä on viestinnän budjetti ja muut resurssit
− miten EU:n näkyvyydestä huolehditaan

• Pyydä apua viestinnän suunnitteluun organisaatiosi viestintäasiantuntijalta



Viestinnän todennettavuus

• Rahastolain 17 §:n mukaisesti avustuksen saaja on velvollinen säilyttämään 
kaiken avustettavaan toimintaan liittyvän aineiston niin, että avustuksen käytön 
valvonta on vaikeudetta mahdollista. Aineisto on säilytettävä viiden vuoden ajan 
sen vuoden 31 päivästä joulukuuta, jona toiminnan viimeinen maksuerä on 
maksettu avustuksen saajalle. 

• Jos kansallisessa tai Euroopan unionin lainsäädännössä edellytetään pidempää 
säilytysaikaa, noudatetaan sitä. Hallintoviranomainen voi jatkaa avustuksen 
saajalle annettavalla kirjallisella ilmoituksella säilytysaikaa yleisasetuksen 82 
artiklan 2 kohdan nojalla.

• Avustuksen saajan tulee kerätä ja säilyttää henkilötietoja sisältävät asiakirjat 
tietosuojalainsäädännön säännösten mukaisesti. Avustuksen saajan tulee 
varmistaa, että kaikki henkilötietojen käsittelyyn osallistuvat ovat tietoisia ja 
noudattavat henkilötietojen käsittelemistä koskevia periaatteita ja velvoitteita.



Saavutettavuus

• 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



EU:n näkyvyys ja EU-logo



Lähkökohtia

• Lähtökohta kaikille hankkeissa tehtäville näkyvyys-, avoimuus- ja 
viestintätoimenpiteille on se, että niissä käytetään EU-logoa sitä koskevan 
ohjeen mukaisesti.

• EU-logo on oltava näkyvästi esillä kaikissa viestintämateriaaleissa, jotka 
käsittelevät hankkeen toteuttamista ja joita käytetään suurta yleisöä tai 
osallistujia varten.

• Toimeen liittyvissä avustuksen saajien julkaisemissa viestintämateriaaleissa, 
sekä kaikissa avustuksella tarvikkeissa tai merkittävissä tuloksissa on 
mainittava EU:n tuki ja esitettävä Euroopan unionin lippu (tunnus) ja 
maininta rahoituksesta



Huolehdi EU:n näkyvyydestä 1/3

• EU:n näkyvyys = Euroopan unioni ja sen myöntämä rahoitus näkyy ja 
kuuluu hankkeen kaikessa toiminnassa 
− EU on hankkeen pääsponsori – sen tulee näkyä ja kuulua sovitusti

• Käyttämällä EU-logoa hanke
− viestittää kohderyhmilleen ja yleisölle, että EU tukee hanketta
− viestittää, että hanke on tärkeä ja toteuttaa yhteistä EU:n politiikkaa
− täyttää velvollisuutensa viestiä saamastaan EU-rahoituksesta.

• EU-logolla viitataan logoon, jossa on EU:n lippu ja sen yhteydessä on 
teksti ”Euroopan unionin rahoittama” tai ”Euroopan unionin 
osarahoittama”.

EU-logo viestittää 
että hanke on 

tärkeä!



Huolehdi EU:n näkyvyydestä 2/3

• Kaikki hankkeet käyttävät EU:n näkyvyydestä huolehtimiseen samaa EU-
logoa, josta on olemassa kaksi versiota.
− Hankkeet, joissa EU-rahoitus on 100 prosenttia kokonaiskustannuksista, käyttävät 

logoa, jossa on EU-tunnus ja rahoitusmaininta ”Euroopan unionin rahoittama”.
− Hankkeet, joissa EU-rahoitus on 75 tai 90 prosenttia, kokonaiskustannuksista, käyttävät 

logoa, jossa on EU-tunnus ja rahoitusmaininta ”Euroopan unionin osarahoittama”.

• Hanke voi valita käyttääkö se EU-logon horisontaalista vai vertikaalista 
versiota.

• Jos esillä on lisäksi muita logoja, EU:n tunnuksen on oltava vähintään 
samankokoinen kuin muista logoista suurin.



Huolehdi EU:n näkyvyydestä 3/3

• Löydät EU-logot eri kieliversioina komission verkkosivustolta Download 
centre -sivulta. 

• Löydät sivustolta myös logon käyttöä koskevan ohjeen (Operational
Guidelines for recipients of EU funding).

− EU-logot ja logon ohjeet komission Download Centre-sivustolla

• EU-logon lisäksi EU:lta saatavaa rahoitusta ei saa tuoda esiin muulla ilmeellä 
tai logolla.

• Huom! Jos hanketta tai toimintaa on rahoitettu useammasta rahastosta tai eri 
toimintakausilla, riittää että käytössä on uuden kauden EU-logo

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/logos_downloadcenter/


Vähimmäisvaatimuksia-
Miten hankkeen tulee 

ainakin tuoda EU:lta saatu 
rahoitus esiin?



Avustuksen saajan verkkosivusto tai 
sosiaalisen median tilit

• Jos avustuksen saajalla on virallinen verkkosivusto tai sosiaalisen median 
tilejä, tulee niillä esittää lyhyt, avustuksen määrään suhteutettu kuvaus 
hankkeesta, sen tavoitteista ja tuloksista sekä tuoda esiin, että hanke on 
saanut rahoitusta EU:lta.

• Verkkosivustolla ja sosiaalisen median tileillä tulee käyttää EU-logoa.

• EU-logon tulee olla näkyvällä paikalla ja verkkosivuston tai sosiaalisen 
median kanavan käyttäjän tulisi pystyä huomaamaan se ilman, että hänen 
täytyy vierittää sivua alaspäin.



Hankkeen toteutukseen liittyvät 
asiakirjat ja viestintämateriaalit

• EU:lta saatu rahoitus tulee tuoda näkyvästi esille yleisölle tai hankkeen 
osallistujille tarkoitetuissa ja hankkeen toteutukseen liittyvissä asiakirjoissa 
ja viestintämateriaalissa. 

• Asiakirjoissa ja viestintämateriaalissa tulee käyttää EU-logoa.



Pysyvä tiedotuskyltti

• Jos hankkeen a) kokonaiskustannukset ovat yli 100 000 euroa ja 
b) hankkeessa tehdään fyysinen investointi tai hankitaan laitteita, 
tulee avustuksen saajan asettaa pysyvä tiedotuskyltti paikalle, 
jossa se on selvästi yleisön nähtävissä.

• Kyltissä tulee olla EU-logo ja logon tulee täyttää tekniset 
ominaisuudet, jotka on kerrottu komission verkkosivustolta 
löytyvästä logoa koskevassa ohjeessa.

• Kyltti tulee asettaa paikalleen heti kun toimien fyysinen 
toteuttaminen alkaa.



Juliste tai elektroninen näyttö

• Niissä hankkeissa, jotka eivät täytä määritelmää koskien tiedotuskylttiä, 
avustuksen saajan tulee asettaa yleisön selvästi nähtävissä olevalle
paikalle vähintään yksi A3-kokoinen juliste tai vastaava elektroninen 
näyttö, jossa annetaan tietoa hankkeesta ja korostetaan EU:lta saatavaa 
tukea.

• Juliste tai elektroninen näyttö tulee asettaa paikalle heti kun hanke 
käynnistyy.



Hankkeet, joiden kokonaiskustannukset 
ovat yli 10 miljoonaa euroa

• Jos hankkeen kokonaiskustannukset ylittävät 10 000 000 euroa, tulee 
hankkeen järjestää tilanteen mukaan viestintätapahtuma tai -toimenpide ja 
ottaa Euroopan komissio ja hallintoviranomainen siihen mukaan hyvissä 
ajoin.



Hankkeessa hankitut tietojärjestelmät, 
laitteet ja kalusto

• Tietojärjestelmässä tai vastaavassa digitaalisessa tuotteessa tulee olla EU-
logo näkyvällä paikalla, jos tietojärjestelmää käyttävät hankkeen osallistujat, 
kohderyhmä tai yleisö.

• Laitteeseen ja kalustoon tulee kiinnittää EU-logo tarrana, jos ne sijaitsevat 
tai niitä käytetään osallistujille tai yleisölle näkyvällä paikalla. Tarraa ei 
tarvitse käyttää, jos se ei käyttötarkoituksesta tai koosta johtuen pysy kiinni 
laitteessa tai kalustossa.

• EU-logon käyttäminen tarrana on hyvä tapa huolehtia EU:n näkyvyydestä 
hankkeessa etenkin hankintojen osalta.



Hankkeessa järjestettävät tilaisuudet ja 
koulutukset

• Jos hankkeessa järjestetään tilaisuus tai koulutus, tulee EU-rahoitus tuoda 
osallistujille ja yleisölle näkyvästi esille.

• Tilaisuuden tai koulutuksen esitysaineistossa ja muissa viestintä- ja 
markkinointimateriaaleissa tulee käyttää EU-logoa.



Tukea ja työkaluja
hankkeen viestintään



Download centre

• EU-logot löytyvät eri kieliversioina ja 
tiedostotyyppeinä komission ylläpitämältä 
Download centre-verkkosivulta

• Logon käytön ohjeet myös Download 
centre-sivulla

• Sivulta löytyy myös painovalmiita EU-
logotarroja

• Download centre for visual elements -
Regional Policy - European Commission 
(europa.eu)

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/logos_downloadcenter/


Online generator-palvelu

• Komissio ylläpitämällä Online generator-
palvelulla voi tehdä painovalmiin
aineiston tiedotuskylttiä tai
julistetta/elektronista näyttöä varten

• Palvelu toimii internet-selaimella

• Palvelu on olemassa kaikilla EU-kielillä eli
kyltin tai julisteen voi tehdä suomeksi, 
ruotsiksi tai englanniksi tarpeen mukaan

• Palvelussa voi tehdä myös muita, 
erikokoisia ja mallisia painoaineistoja

https://ec.europa.eu/regional_policy/online-generator/?lang=fi
https://ec.europa.eu/regional_policy/online-generator/?lang=fi
https://ec.europa.eu/regional_policy/online-generator/?lang=sv
https://ec.europa.eu/regional_policy/online-generator/?lang=en


Support Kit for EU visibility -opas 
hankkeille EU:n näkyvyydestä 

• Komission hankkeille tekemä opas EU:n näkyvyydestä huolehtimiseen

• Tietoa ja konkreettisia esimerkkejä koskien EU:n näkyvyydestä 
huolehtimista

• Kaikki oppaassa annetut ohjeet pätevät AMIF/ISF/BMVI hankkeille ja opasta 
voikin hyvin käyttää hankkeen viestinnän suunnittelun ja toteuttamisen 
tukena.

• Löydät oppaasta esimerkkejä EU-logon käyttämisestä erilaisissa viestintä- ja 
markkinointimateriaaleissa, verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa. 
− Lisäksi sisältää mallikuvia julisteista ja kylteistä, jotka on toteutettu Online generator-

palvelulla.

https://old.springnews.co.th/host-https-ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/guides/2022/support-kit-for-eu-visibility-2021-2027-brand-book-for-managing-authorities-and-project-beneficiaries


Viestintä ja EU:n näkyvyys -sivu ja 
hallinnointiopas

• Tässä esityksessä läpikäydyt asiat löytyvät rahastojen verkkosivustolta, 
Viestintä ja EU:n näkyvyys –sivulta

• … sekä hallinnointioppaasta, joka löytyy rahastojen verkkosivuilta 
aineistopankista

https://eusa-rahastot2021.fi/viestinta
https://eusa-rahastot2021.fi/aineistopankki


Myös meihin saa olla yhteydessä!

• Rahastojen viestinnästä ja hankkeiden viestinnän tuesta vastaa asiantuntija 
Elina Koivisto

• Kysymykset ja muut yhteydenotot sähköpostilla myös EUSA-rahastojen 
virkapostiin eusa.sm@govsec.fi

mailto:eusa.sm@govsec.fi


Ota seurantaan…

• EUSA-rahastojen uudistettu uutiskirje, jonka saat tilattua rahastojen 
verkkosivustolta Uutiskirje | EUSA-rahastot 2021-2027
− lähetetään tilaajille noin 4-6 kertaa vuodessa
− mm. ajankohtaista tietoa rahastoista ja hankkeiden hallinnoinnista, koulutuksista ja 

tilaisuuksista

• Rahastojen Twitter-tili @EUSArahastot
− helppo tapa saada tuoretta tietoa 
− tägää @EUSArahastot tai käytä tunnisteita #EUSArahastot, #EUntuella, #AMIF, #ISF 

tai #BMVI – tykkäämme ja uudelleentviittaamme

https://eusa-rahastot2021.fi/uutiskirje
https://twitter.com/EUSArahastot


Arviointi
HALLINNOINTIKOULUTUS 23.11.2022

Mari Tötterman



Mitä arviointi on?

• Seurantaa ja analysointia: 
− Miten hanke edistyy?
− Miten asetetut tavoitteet ollaan saavuttamassa?
− Mikä on edistänyt tai estänyt 

o tavoitteen saavuttamista
o kohderyhmän tavoittamista
o toiminnan toteuttamista

• Osa jatkuvaa kehittämistä ja laadunvarmistamista 

• Mahdollisuus reagoida muuttuviin tilanteisiin ja varmistaa resurssien käyttö 
tarkoituksenmukaisella tavalla

• Seuranta-suunnitelma laaditaan jo hankkeen suunnitteluvaiheessa



Arvioinnin lähtökohta: vaikutusketju

Tarve

Mihin ongelmaan 
haetaan ratkaisua?

TAVOITE

Mikä hankkeen 
jälkeen on 
muuttunut?

Resurssit

Mitä resursseja 
tavoitteen 
saavuttamiseen 
tarvitaan?

Toimenpiteet

Mikä toiminta johtaa 
asetettuihin 
tavoitteisiin?

Tuotokset

Määrällistä tietoa, 
mitä hankkeessa on 
tuotettu

Tulokset 

Toimenpiteillä 
saavutettava muutos, 
joka vastaa 
asetettuun 
tavoitteeseen.

Vaikutukset

Konkreettinen 
muutos ihmisissä tai 
rakenteissa

Kun mittarit on pohdittu jo suunnitteluvaiheessa osana vaikutusketjua, 
kerättyä mittaritietoa voi verrata hankesuunnitelmaan ja arvioida esim. 
hankkeen etenemistä, suunniteltujen toimenpiteiden toteutumista ja 

tavoitteiden saavuttamista.

Panosmittarit

Tuotosmittarit

Tulosmittarit

Oletukset/ riskit
Muutokset toimintaympäristössä



Oman toiminnan seuranta
- mitä on tehty

• PANOSMITTARIT
− Toimintaan sijoitetut eurot, tunnit, resurssit
− Tieto saadaan usein järjestelmistä

• TUOTOSMITTARIT
− Hankkeen konkreettiset tuotokset
− Määrällistä tietoa: 

o Kuinka paljon/ kuinka monta tuotosta/ tilaisuutta/ hankintaa/ toimintamallia/ 
laitetta/ aineistoa tms

− Kertoo toiminnasta ja sen laajuudesta – ei vielä aikaansaadusta muutoksesta
− Tieto kerätään toiminnan toteuttajilta



Tulosten ja vaikutusten seuranta
– mikä on muuttunut

• TULOSMITTARIT
− Todentaa aikaansaadun muutoksen/ hyödyn/ parannuksen
− Kertoo tavoitteen saavuttamisen tasosta – kaikkea ei ole tarkoitus mitata
− Tieto saadaan kohderyhmiltä/ kumppaneilta/ työntekijöiltä/ vapaaehtoisilta

o Esim. kyselyt, haastattelut, työpajat, havainnot

• VAIKUTUKSET 
− Hankkeen tulosten mahdolliset laajemmat vaikutukset ihmisiin, ympäristöön, 

yhteiskuntaan, rakenteisiin, järjestelmiin, lainsäädäntöön ym tulevat usein vasta 
viiveellä

− Hankekauden aikana laajemmat vaikutukset ovat harvoin todennettavissa
− Vaikutuksia on hyvä arvioida ja pohtia, vaikka erillisiä vaikutusmittareita ei aina 

kannata, tai ole edes mahdollistakaan asettaa



Indikaattorit

1) Hankkeen asettamat omat indikaattorit
− Avustuksen saajan ja hallintoviranomaisen arvioinnin ja viestinnän tukena

2) EU –asetuksilla määritellyt rahastokohtaiset indikaattorit
− Yhteiset kaikissa jäsenmaissa toteutettaville hankkeille
− Raportoidaan Euroopan komissiolle, joka myös valvoo tietojen oikeellisuutta
− Tavoitetaso vahvistetaan avustuspäätöksellä
− Raportoitavan tiedon tulee olla täsmällistä ja avustuksen saajan seurannasta 

todennettavissa olevaa tietoa
− Tarvittaessa oikaistaan seuraavan raportoinnin yhteydessä vähentämällä tai 

lisäämällä raportointijakson lukuihin aiemmista raporteista puuttuneet tai 
liikaa ilmoitetut 

− Huom: Todennettavissa oleva tieto on rahoituksen ehto!



Rahastojen seurantaan EU -asetuksilla 
määritellyt indikaattorit

• Toimintaan/ koulutuksiin osallistuneiden määrä

• Tukea/ apua/ ohjausta saaneiden määrä

• Hankintojen/ hankittujen laitteiden tai välineiden määrä

• Asiantuntijakokousten/työpajojen/opintokäyntien/ 
yhteisten harjoitusten määrä 

• Rajat ylittävien operaatioiden määrä

• Paikallis- ja alueviranomaisia tukevien hankkeiden määrä

• Rikoksen uhreja avustavien hankkeiden lukumäärä

• Rikollisuuden ehkäisemiseen tähtäävien hankkeiden 
lukumäärä

• Kehitettyjen / ylläpidettyjen / parannettujen tietoteknisten 
toimintojen määrä

• Laitteiden määrä

Tuotosindikaattorit – esim: Tulosindikaattorit – esim:

• Koulutuksesta saatu hyöty työlle

• Koulutuksessa hankittujen taitojen ja osaamisen käyttö/ 3 kk

• Kielitaidon parantuminen

• Toimen hyödyllisyys kotoutumisen kannalta

• 3. maassa hankitun ammattitaidon tunnustamisen tai arvioinnin 
hakeminen

• Niiden määrä, joihin on sovellettu säilöönoton vaihtoehtoja

• Rajat ylittäviin operaatioihin osallistuneiden määrä 

• Euroopan raja- ja merivartioviraston kalustoreserviin 
rekisteröityjen laitteiden määrä

• Takavarikointien määrä

• Kehitettyjen/jatkettujen aloitteiden määrä

• Aloitettujen/ parannettujen yhteistyön muotojen määrä

Kullekin hankkeelle vahvistettu avustuspäätöksessä - Lue indikaattoriohjeet huolella!



Avustuksen saajan velvollisuutena on

• Seurata toimintaa ja saavutettavia tuloksia indikaattoreiden kautta

• Pyrkiä saavuttamaan avustuspäätöksessä asetetut tavoitteet

• Huolehtia indikaattoritiedon keräämisestä, todentamisesta ja 
todentavan tiedon säilyttämisestä

• Varmistua indikaattoritietojen oikeellisuudesta

• Raportoida niiden toteutumisesta säännöllisesti

• Varmistaa, että koko hankeorganisaatio on tietoinen siitä, mihin 
asetetut indikaattorit perustuvat ja että todennettavissa olevaa 
indikaattoritietoa kerätään systemaattisesti ja myös säilytetään 
asianmukaisesti 



Indikaattoreiden raportointi

• Kumulatiivinen raportointi 

• Kaikki indikaattorit, joille avustuspäätöksessä on määritelty tavoitearvot

• Saman erityistavoitteen sisällä voi raportoida myös muita indikaattoreita 
(tällöinkin todentamisvaatimus)

• Ikäryhmät: alle 18, 18-60, yli 60, sukupuoli: mies, nainen, muunsukupuolinen

• Osa indikaattoreista jaotellaan tarkempiin alaluokkiin

• Raportoidaan vasta sitten, kun kohderyhmään kuuluminen on todennettu ja 
pystytään tarvittaessa osoittamaan

• Raportoitaessa kuvataan syyt mahdollisille poikkeamille 



Kohderyhmän todentaminen

• Velvollisuus varmistaa hankkeeseen tai toimintaan osallistuvien 
kolmansien maiden kansalaisten kuuluminen rahaston 
kohderyhmään

• Pääsääntöisesti kohderyhmä todennetaan pyytämällä osallistujilta 
allekirjoitukset sekä kansalaisuustiedot, jotka todennetaan  
henkilöllisyystodistuksesta tai oleskeluluvasta

• Indikaattoritieto raportoidaan vasta, kun kohderyhmään 
kuuluminen on todennettu



Hyvä arviointi

• Osoittaa toiminnan laajuuden ja tuloksellisuuden tason

• Ohjaa aidosti toimintaa ja tulevien hankkeiden suunnittelua

• Peilaa saavutettuja tuloksia tavoitteisiin, tuotoksia suunnitelmaan ja 
toimintaa suunniteltuihin resursseihin

• Kertoo haasteiden ja poikkeamien syyt ja niihin sopeutumisen tavat



Tilanne-
analyysi

Ongelma/ 
tarve

Tavoite

ToimintaTuotokset

Tulokset

Vaikutukset

SEURANTA 
JA 

ARVIOINTI

Jatkuvan kehittämisen kehä



Lisätietoa

• www.eusa-rahastot2021.fi/aineistopankki
− Indikaattoriohjeet ja hallinnointiopas

• www.artsi-opas.fi

• Hyvanmitta.fi

• Pokka.fi

• TEM Kotoutumisen indikaattorit:
https://kototietokanta.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/Kotoutumisenindikaat
toritukko (stat.fi)

http://www.eusa-rahastot2021.fi/aineistopankki
http://www.artsi-opas.fi/
https://kototietokanta.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/Kotoutumisenindikaattorit


Euroopan unionin sisäasioiden rahastot 2021–2027 

Petostentorjunta 
hankkeissa

23.11.2022

Sonja Lyytikäinen



Mitä ja miksi?

• Yleisasetus (CPR) asettaa kaikille varojen käyttöön osallistuville 
vahvoja velvoitteita unionin taloudellisten etujen suojaamiseen

• Unionin varoja tulee suojata joka tasolla

• Hallintoviranomaisen velvollisuus on varmistaa, että toimia 
toteutetaan asetettujen avustusedellytysten mukaisesti, varmistaa 
että edellytykset ovat täyttyneet, ja ottaa käyttöön tehokkaita 
petostenvastaisia toimenpiteitä

• Avustuksen saaja käyttää Euroopan unionin varoja, joten sen 
velvollisuutena on varmistaa että rahat käytetään tehokkaasti ja 
tuloksellisesti



Sääntöjenvastaisuudet

• Sääntöjenvastaisuus
− lainsäädännön rikkominen, joka johtuu rahastojen täytäntöönpanoon 

osallistuvan talouden toimijan teosta tai laiminlyönnistä ja joka tuottaa tai 
voisi tuottaa vahinkoa unionin talousarviolle

− voi olla tahaton tai tahallinen 

• Petos
− tahallinen sääntöjenvastaisuus
− vilpillinen toimi, jonka tarkoituksena on oikeudettoman taloudellisen edun tai 

hyödyn tavoittelu

• Systeeminen sääntöjenvastaisuus
− toistuva vakava puute tai laiminlyönti



Miten niitä 
ehkäistään 
hankkeissa

?



Petosten ehkäisy hankkeissa
• Hankkeen hallinnointi annettujen säädösten ja ohjeiden mukaisesti

• Riittävä resursointi

• Selkeät vastuut

• Tiedon jakaminen ja oikea-aikainen viestintä

• Tietojen dokumentointi, selkeät ja eheät kirjausketjut

• Ennakointi ja valmistautuminen

• Avustuksen saajan ja siirron saajan riittävä kommunikointi ja asioista 
sopiminen

• Koulutuksiin osallistuminen

• Eturistiriitojen tunnistaminen



Eturistiriita – mitä sillä tarkoitetaan?

• Eturistiriidalla tarkoitetaan tilanteita, joissa henkilön kyky hoitaa 
tehtäviään puolueettomasti ja objektiivisesti vaarantuu perhe- tai 
tunnesiteisiin, poliittiseen tai kansalliseen yhteenkuuluvuuteen, 
taloudellisiin etuihin tai muihin välittömiin tai välillisiin 
henkilökohtaisiin etuihin liittyvistä syistä.

• Eturistiriitatilanteita voi esiintyä milloin tahansa

• Eturistiriitoja voi esiintyä erityisesti hankintamenettelyissä

• KOM tiedonanto – viittaus hallinnointioppaassa



Petoksiin sovelletaan 
nollatoleranssin periaatetta!



Sääntöjen-
vastaisuus 

havaitaan –
mitä 

tapahtuu?



Tahaton sääntöjenvastaisuus

• HVO arvioi muiden sääntöjenvastaisuuksien todennäköisyyttä 
samassa hankkeessa

• Tarvittaessa tarkastellaan avustuksen saajan muita mahdollisia 
hankkeita, jotta poissuljetaan systeeminen sääntöjenvastaisuus

• Sääntöjenvastaisuudet dokumentoidaan esim. tarkastusraporttiin

• Perusteettomasti maksetut menot takaisinperitään

• Komission IMS- järjestelmään raportoidaan kaikki 
sääntöjenvastaisuudet, jotka ylittävät 10 000 euroa ja jotka ehditty 
raportoimaan komissioon (pl. avustuksen saajan itse ilmoittamat)



Petos (tahallinen sääntöjenvastaisuus)

• Kun epäily tulee ilmi, HVO ensin selvittää asiaa

• Tarvittaessa tehdään rikosilmoitus



Jos havaitset hankkeessasi 
jotakin sääntöjenvastaista, 
sinulla on velvollisuus ilmoittaa 
siitä hallintoviranomaiselle 
välittömästi.



Euroopan unionin sisäasioiden rahastot 2021–2027 

Mainospaloja 
tulevasta

Tuure Lehtinen

23.11.2022



Hallinnoinnin avuksi

- hallinnointiopas julkaistu

- tulevia koulutuksia

- uusi raportointijärjestelmä

- nettisivut

- uutiskirje www.eusa-rahastot2021.fi/uutiskirje

• Twitter @EUSArahastot

• sähköposti: eusa.sm@govsec.fi

http://www.eusa-rahastot2021.fi/uutiskirje
http://www.twitter.com/eusarahastot
mailto:eusa.sm@govsec.fi


Uusi raportointijärjestelmä

• 1. vaihe tammikuussa, jossa väliraportointi

• 2. vaiheessa loppuraportointi

• kevään 2023 haku järjestelmässä



Tulevia koulutuksia

• Raportointikoulutus alkuvuodesta

• Uuden järjestelmän koulutukset

• Hallinnointikoulutus keväällä 



Muita tapahtumia

• Seuraavat haut suunnitelmissa keväällä 2023

• Tarkastuskäynnit alkavat keväällä – alkukesästä 2023



Verkkosivut

Uudet verkkosivut: https://eusa-rahastot2021.fi



Kiitos 
osallistumisesta!

eusa.sm@govsec.fi

www.eusa-rahastot2021.fi

mailto:eusa.sm@govsec.fi
http://www.eusa-rahastot2021.fi/

