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Ajankohtaista kertakorvausrintamalla

• Ollut jo käytössä yleishyödyllisissä investoinneissa 
• Myös kahden kohdennetun toimen hankkeissa

• 28.3.2019 käyttöön myös yleishyödyllisiin kehittämishankkeisiin ja 
teemahankkeisiin

• Koulutusmateriaalit Pikantissa (videokoulutus 12.2.2019)

• Videokoulutus 11.4.2019: Teemahanke kertakorvauksena 



Kertakorvaushankkeiden toteuttaminen

• Vireilläolevat hankkeet
• kehittämishankkeita vireillä 20 kpl
• näistä kertakorvauksella joko kokonaan tai 2. kohdennettu toimi 5 kpl

• Päätöksiä tehty 10 kpl (hyväksytyt)



LEADER-kokemuksia 
kertakorvaushankkeiden 

valmistelusta



Kokemuksia kertakorvaus –kustannusmallista
Maija Rintamäki 



Kertakorvaushankkeet Yhyreksellä

• Yhyres ry:llä tällä hetkellä kolme investointihanketta kertakorvaus -
kustannusmallilla.

• Huhtikuun hallitukseen tulossa 2 kertakorvaushanketta, 
joista toinen on kehittämishanke

• Ensimmäinen investointihankkeen maksatus tehtynä

• Leader – ELY yhteistyö tärkeässä roolissa



Käytäntö

• Hankeneuvonta – miten, mitä, kuinka

• Soveltuuko kaikille tai kaikkiin hankkeisiin?

• Riskit / mahdollisuudet

• Budjetti

• Hallitustyöskentely

• Maksatus



Hankehakijoiden terveisiä

Maksatus olisi hyvä saada myös 
sähköiseksi

Maksatus 
hakijaystävällinen



ELY-keskusten kokemuksia
kertakorvaushankkeista



Satakunnan ELY

• Yksi kertakorvaushankepäätös tehty
• Kertakorvaushanke on helppo valmistella, jos on alusta asti mietitty mitä 

tehdään ja milloin (hakija)
• Kertakorvauspäätöksen tekeminen on ok, kunhan Leaderissa hanke on 

hyvin valmisteltu 
• Hankkeen valmistelun puutteellisuus tarkoittaa, että ELY-keskus alkaa 

kokoamaan hanketta uudelleen... eli kaksinkertaista työtä. Niin kuin 
kaikissa muissakin hankkeissa, ei ainoastaan kertakorvauksessa.



Pohjois-Savon ELY

• Kaksi päätöstä tehty, ja toisesta jo ensimmäinen osio maksettu
• Vaikuttaisi kätevältä, kun

• pienehköt selkeät osiot, 1-2 osiota
• hakija varma toteutuksesta
• hankkeella lyhyt toteutusaika

• Valmistelu ja päätöksenteko ei juuri työläämpi kuin muutenkaan 
• Nopea maksaa

• kun valokuvilla todennetaan, pitäisi kuva nimetä tms osoittaa, että on 
kyseinen kohde 



Pohjanmaan ELY

• Kaksi kertakorvauspäätöstä tehty ja kolmas työn alla. 
• Hankkeissa maksatusta haetaan yhdessä osassa: kätevää, jos hanke on 

lyhyt ja hakijan talous kestää. 
• Hankkeen käsittely vaati ajattelutavan muutosta, mitään ei voi jättää sen 

varaan, että maksatuspuoli kyllä huomaa, jos jotain on pielessä. 
• Tärkeää, että hankesuunnitelma ja kustannusarvio on selkeästi kirjoitettu. 

Yhteistyö ELYn ja Leader-ryhmän välillä entistä tärkeämpää. 
• Kustannusten kohtuullisuuden selvittäminen tärkeää. Maksajan kanssa 

keskusteltiin, millä tavalla hankkeen toteutuminen varmennetaan ja 
keskusteltiin päätöksen perustelujen ja erityisehtojen muotoilusta.



Pohjanmaan ELY

• Hankkeeseen tutustumiseen ja tukipäätösten tekemiseen meni enemmän 
aikaa kuin normaaliin Leader-hankkeen päätökseen. Johtui osittain 
kokemattomuudesta ja seuraavat päätökset menevät nopeammin, kun 
säännöt ovat tutummat. 

• Tuntuu, että ELY-keskuksen aikaa säästyy reilusti maksatuksissa ja kun 
tietää, että sisällöllisiä muutoshakemuksia ei ole tulossa.

• Myös hakija ja Leader-ryhmä joutuivat näkemään vaivaa 
hakemusvaiheessa, mutta se saadaan korkojen kanssa takaisin.

• Askel kohti tulosperusteisuutta, joka toivottavasti tulee laajemminkin 
osaksi tulevan kauden filosofiaa!



Hyvät käytännöt 

• Hanketoteutuksessa jokaisella on roolinsa ja tehtävänsä – niiden hyvä 
hoitaminen korostuu kertakorvaushankkeiden valmistelussa. 

• Yksinkertaistaminen ja tulosperusteisuus korostuvat ensi kaudella, tällä 
kaudella hankittu kokemus kertakorvauksesta auttaa uudelle kaudelle 
siirtymistä – niin ELYissä, Leaderissa kuin hanketoteuttajien kohdalla. 

• Ohjelmaa ja maaseudun kehittämistä toteutetaan yhdessä ja jokaisella on 
roolinsa viestikapulan maaliin saattamisessa, yhdessä saadaan ketjusta 
ehyempi, nopeampi ja parempi…

…ennen kaikkea asiakasta ajatellen.



Aletaan heti, ettei aika mene hukkaan.
(Hemuli, Taikatalvi) 


