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Käsittelyprosessit

• Tukihakemusten käsittelytilanne on hyvä.
• Maksuhakemukset ovat edelleen ruuhkautuneet. Tilanne on nyt 

kuitenkin parempi kuin pitkään aiemmin oli ja parantunee edelleen 
syksyn mittaan.

• Maksuhakemukset käsitellään pääsääntöisesti 
saapumisjärjestyksessä.

• Jos kassavarat ovat niukat, maksuhakemuksen jättämisessä ei 
kannatta viivytellä.
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Käsittelyprosessit

• Joulukuussa järjestetään talouskoulutus, jossa pureudutaan 
toimintarahan maksuhakemukseen ja sen tekemiseen.

• Toimintarahaa koskeville asioille on avattu oma sähköpostilaatikko.
• Mavissa on tiivis yhteistyö myönnön ja maksatuksen välillä.
• Mavissa toimii toimintarahatiimi, jossa on mukana koko Mavin 

toimintaprosessi.
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Hallinnonohjauskäynnit

• Päivän tilanne: hallinnon ohjauskäynti on tehty 25 ryhmään.
• Nyt syksyllä käyntejä ei tehdä; niitä jatketaan vuodenvaihteen jälkeen.
• Puheenjohtajat ovat osallistuneet hyvin ohjauskäynteihin.
• Ohjauskäynnin kulkua tullaan jonkin verran muuttamaan jatkossa, 

samoin pöytäkirjan rakennetta tarkastellaan uudelleen.
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Hankkeiden valintamenettelyt 

• Tärkeää on, että ryhmällä on käytössä avoin ja syrjimätön 
valintamenettely. Valintakriteerit on syytä kertoa ryhmän nettisivuilla.

• Käsiteltävät hankkeet on hallituksen kokouksissa pantava 
tärkeysjärjestykseen.

• Olennaista on, että päätös hankkeiden valinnasta tehdään aidosti 
hallituksen kokouksessa ja päätös ja päätöksen perustelut kirjataan 
pöytäkirjaan.
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Ruokavirasto

• Ruokavirasto aloittaa 1.1.2019.
• Ruokaviraston pääjohtajana aloitti 8.10.2018 Antti-Jussi Oikarinen.
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Toimintarahan kustannusrakenne ja riittävyys

• Flat rate vai maksatus todellisten kustannusten mukaisesti?
• 89 hanketta (luvussa mukana kaikkien ryhmien yksittäiset 

toimintarahahankkeet esim. tr 1, tr 2 jne.)
37 hanketta, flat rate 24 %
52 hanketta, korvaus todellisten kustannusten perusteella

• Toimintarahalla on voitava rahoittaa toimeenpano koko meneillään 
olevan rahoituskauden ajan. 
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Puheenjohtajan rooli ja vastuu

• Taloudellinen vastuu yhdistyksen toiminnasta on yhdistyksen 
hallituksella ja sen puheenjohtajalla.

• Hyvä käytäntö on hallituksen kokouksissa säännöllisesti käydä läpi 
yhdistyksen taloustilanne, niin toimintarahan kuin myös 
myöntövaltuuksien osalta.

• Ryhmien on syytä panostaa koulutukseen. Sen avulla toiminnan laatu 
paranee.

15.10.2018Esityksen nimi10



Hakemusten käsittelyajat ryhmittäin
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Kiitos!


