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Kansainvälisen toiminnan muodot Manner-
Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa

1. Varsinaiset kansainväliset hankkeet
• Kumppani ja yhteinen toimi
• Oltava ohjausryhmä

2. Kansainvälisen yhteistyön valmistelu (ns. esiselv ityshankkeet)
• Kumppanien sitouttaminen (etsintä), hankkeen suunnittelu ja 

sopimuksen laadinta
• Tavoitteena varsinainen kv. hanke
• Ei ohjausryhmää

3. Kansainväliset toimet muissa hankkeissa
• Esim. matkat messuille tms. vierailut ulkomaille hankkeissa, 

ulkomaisen asiantuntijan kutsuminen tilaisuuteen Suomessa
• Ei luokitella varsinaisiksi kv. hankkeiksi eikä esiselvityshankkeiksi, 

ei myöskään merkitä Hyrrässä
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Kansainvälinen Leader –yhteistyö

• Kv-hankkeet toteuttavat Leader-ryhmän strategiaa ja 
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 
prioriteetteja 

• Valintakriteerit käytössä myös kv-hankkeissa

• Ohjelmakaudella 2014-2020 painotetaan erityisesti 
hankkeiden tuloksia ja vaikuttavuutta eli laatua 
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Yhteistyösopimus

• Kumppaneiden välillä on oltava kaikkien allekirjoittama 
sopimus hankkeen toteuttamisesta. 

• Yhteistyösopimuksessa yksilöidään sopimuksen 
osapuolet ja heidän yhteystietonsa sekä tuettavan 
hankkeen sisältö (tavoitteet, toimenpiteet ja 
kumppaneiden roolit, vastuusuhteiden määrittely, 
kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma, aikataulu) ja 
sopimuksen ehdot koskien mm. riita-asioiden käsittelyä ja 
sopimuksen purkamista. 

• Sopimukseen voidaan liittää myös hankesuunnitelma, 
jolloin osa sovittavista asioista ilmenee siitä.
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Hankkeen aloittaminen ja vireille tulo

• Hanketta ei saa aloittaa ennen kuin se on tullut vireille 

• Vireille hanke tulee, kun jättää hankehakemuksen

• Suunnittelua ei katsota aloittamiseksi
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Hankeasetus (1174/2014) 30§
Kehittämishankkeen aloittaminen

Kehittämishanke katsotaan aloitetuksi, kun hankkeen 
toteuttaja allekirjoittaa hankkeen toteuttamiseen liittyvän 
sopimuksen, jota ei voida peruuttaa, tekee hankkeen 
toteuttamista koskevan hankinta- tai muun sopimuksen, 
sopimusta solmimatta maksaa hankkeeseen liittyvän 
kustannuksen taikka solmii palvelusopimuksen.
Aloittamisena ei kuitenkaan pidetä kansainvälisen, 
valtakunnallisen tai alueiden välisen hankkeen 
toteuttamisessa tarvittavaa yhteistyötä, suunnitteluun liittyviä 
yleiskuluja taikka kehittämistukilain 15§:ssä säädettyä tuen 
siirtämistä koskevan sopimuksen tekemistä.
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Kv. hankkeella tulee olla ohjausryhmä

• Varsinaisissa kv. hankkeissa on oltava ohjausryhmä. 
(Hankeasetus 1174/2014 41 § 2 mom)

• Kv. hankkeen ohjausryhmä tms. käy, jos siinä on 
tarvittavat jäsenet ja se pystyy huolehtimaan 
ohjausryhmälle säädetyistä tehtävistä . (Kehittämislaki 
28/2014 29 §, hankeasetus 1174/2014 41-42 §)

• Nimetään hankkeelle ennen tuen myöntöpäätöstä
• Erityisesti huomioitava, että ohjausryhmän tulee pystyä 

seuraamaan hankkeen toteutumista Suomessa ja 
ryhmässä on oltava ELY:n edustaja.
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Ohjausryhmän nimeäminen 

• Ohjausryhmän soveltuvuus tehtävään tulee tarkistaa 
hakemusta käsiteltäessä. 
– Pohdittavia asioita: lainmukaisuus, koko, soveltuuko 

juuri ko. hankkeelle, pystyykö arvioimaan 
”puolueettomasti” hankkeen toimien toteutumista, …

• Parhaassa tapauksessa ohjausryhmästä on todella hyötyä 
itse hankkeelle, esim. pystyy arvioimaan, kuinka 
hankkeen toimet hyödyttävät hankkeen kohderyhmää.
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Ohjausryhmä…

• Ei osallistu tuen saajan, tuettavan hankkeen, sen 
toteutuksen eikä hankkeen rahoituksen arviointiin tukea 
myönnettäessä eikä sen jälkeen. 

• Edustettuina tuen myöntävän viranomaisen (ELY) lisäksi 
muut merkittävät hankkeen rahoitukseen osallistuneet 
julkisoikeudelliset tahot ja asiantuntijat. 

• Kokoontuu väh. kerran vuodessa, seuraa hanketta ja 
antaa lausunnon hankkeen toteutuksesta ja 
loppuraportista ELYlle ja tarvittaessa Leader-ryhmälle.
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Hankkeen kustannusten tulee olla…

• Hankkeen toteuttamisesta aiheutuneita, tarpeellisia ja 
kohtuullisia

• Lainsäädännön ja kehittämisohjelman mukaisia
• Tukipäätöksen ja hyväksytyn hankesuunnitelman 

mukaisia
• Vireille tulon jälkeen syntyneitä
• Hankkeen toteutusaikana syntyneitä
• Kohdennettavissa hankkeelle perustellulla, 

oikeudenmukaisella ja tasapuolisella tavalla
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Hankkeen kustannusten kohtuullisuus

• Hakija liittää tarvittaessa (ks. hankeasetus 28§) hakemukseen 
selvitykset kustannusten kohtuullisuudesta, esim. viitekustannukset 
(jos käytettävissä), tarjoukset tai selvitys tavanomaisesta hintatasosta

→ Tarvitaan ennen päätöksentekoa 

• Viranomainen varmistuu kustannusten kohtuullisuudesta ja 
dokumentoi, miten on sen tehnyt

• Tukipäätöstä tehtäessä arvioidaan palkkojen kohtuullisuus mm. 
tehtävänkuvia arvioimalla ja vertaamalla vastaavasta työstä 
saatavaan palkkaan

• Komission valvonnan suuntaviivojen mukaan tulee varmistua myös 
kustannustehokkuudesta
- Kustannusten tulee olla oikeassa suhteessa hankkeeseen
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Kilpailutus

• Koska tuki on kv. hankkeissa yli 50%, hankinnat on kilpailutettava, 
mikäli kansallinen kynnysarvo (tai suluissa oleva EU-kynnysarvo) 
ylittyy:

• tavara- ja palveluhankinnat: 60.000 € (209.000 euroa)
• Hankintaa ei saa keinotekoisesti jakaa osiin hankintalain soveltamisen 

välttämiseksi.
• Mikäli kynnysarvot ylittyvät, kysy neuvoa tarkempaan menettelyyn 

ELY-keskukselta tai Leader-ryhmältä.
• Kilpailutuksen muistilistan päivitetty versio tulossa Aittaan
• Lisätietoja julkisista hankinnoista www.hankinnat.fi
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Myönteisen tukipäätöksen saaneet
kansainväliset hankkeet kuluvalla
ohjelmakaudella

• Myönteisen tukipäätöksen on tähän mennessä saanut 28 
Leader-ryhmien kv. hanketta ja 12 kv. hankkeen
esiselvityshanketta.

• Eniten hankkeita on Viron, Ruotsin ja Latvian kanssa
• Vireillä olevia hakemuksia on noin 5 kpl.
• Hyväksyttyjä ELY-keskusten kv. hankkeita on 1 kpl ja 

esiselvityshankkeita 3 kpl.
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Leader-ryhmien
kansainväliset hankkeet

Suomen kartalla ja 
yhteistyökumppanit

Euroopassa



Leader-ryhmien
kv. hankkeet
Suomen
kartalla
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Karttakuva
Lähde:
http://www.leadersuomi.fi/fi/leader-ryhmat/



Suomen yhteistyökumppanit Leader-ryhmien kv. hankkeissa
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Euroopan kartta 
lähde: peda.net



Kv. hankkeiden ilmoittaminen komissiolle

• Mavi vastaa kv. hankkeiden ilmoittamisesta SFC-
tietojärjestelmässä.

�Mavin yhteyshenkilö lähettää Leader-ryhmälle
täytettäväksi SFC-lomakkeen sen jälkeen, kun hanke on 
saanut ELY-keskuksesta myönteisen tukipäätöksen. 

• Leader-ryhmä täyttää tiedot vain Suomen osalta.
� Kunkin jäsenmaan yhteyshenkilöt täydentävät tiedot SFC-

järjestelmään omalta osaltaan.
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Maaseutuvirasto
Alvar Aallon katu 5
PL 405, 60101 
SEINÄJOKI
www.mavi.fi

Kiitos!


