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Hallinnon ohjauskäynnit



Ohjauskäyntien tausta

• Ruokavirasto tekee ohjauskäynnit kaikkiin Leader-ryhmiin kerran 
ohjelmakaudessa

• Tällä ohjelmakaudella käynnit ELY-keskusten tiloissa
• Ohjauskäyntien avulla varmistetaan että Leader-ryhmä huolehtii ohjelman ja 

lainsäädännön mukaisista tehtävistään 
• Osa ohjauskäynneistä tehtiin viime vuonna 
• Loput ohjauskäynneistä tehdään tämän vuoden aikana

• Konseptia on kehitetty saadun palautteen perusteella
• Ohjauskäynnit tekevät Johanna Rannanjärvi ja Kaisa Eerola

• Alkuvuodesta käyty Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa



Tulevat ohjauskäynnit (alustava suunnitelma)

• Kesäkuu: Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo
• Nämä varmistettu

• Elokuu: Häme
• Syyskuu: Etelä-Savo + Etelä-Karjalan Kärki-Leader
• Lokakuu: Pirkanmaa
• Marraskuu: Pohjanmaa
• Joulukuu: Uusimaa



Ohjauskäynnin aiheet
• Hankkeiden valintamenettely
• Hallituksen toiminta
• Hallituksen työnantajarooli
• Tuenhakuprosessi 
• Aktivointi ja neuvonta
• Seuranta ja arviointi
• Tietosuojakäytännöt
• Talous ja hallinto
• Laatukäsikirja ja henkilöstön työnjako
• Ajatukset tulevasta ohjelmakaudesta



Erityisesti huomioitavaa

• Hankkeiden valintamenettely
• Taustalla yleisasetus (EU) N:o 1303/2013 artikla 34
• Hankkeiden valinta tehdään aidosti hallituksen kokouksessa
• Valintakriteerien ovat julkisesti nähtävillä
• Hankkeet asetetaan valintakriteerien mukaiseen tärkeysjärjestykseen 

jokaisessa kokouksessa
• Valintakriteerien käyttö, tärkeysjärjestys sekä perustelut ratkaisuille käyvät 

ilmi hallituksen pöytäkirjoista
• Perustelut ratkaisuista ja hankkeiden valinta/pisteytysjärjestys ovat nähtävissä 

Hyrrässä



Erityisesti huomioitavaa
• Hallituksen työnantajarooli

• Hallitus vastaa Leader-ryhmän toiminnasta
• Toimii myös henkilöstön työnantajana
• Käy kehityskeskustelut henkilöstön kanssa

• Tietosuoja
• Tukihakemusten käsittelyä muualla kuin Hyrrä-järjestelmässä vältetään
• Esim. intra- tai extranetissä käsittelyyn tarvitaan tuenhakijan erillinen lupa

• Talous ja hallinto
• Varojen riittävyys varmistetaan ohjelmakauden loppuun saakka

• Leader-ryhmän omat aiheet
• Tärkeää että saamme ryhmiltä toiveita etukäteen!



Ohjelmakauden sulkeminen



Ohjelmakauden sulkemisessa huomioitavaa
• Tukipäätösten viimeinen tekopäivä on 31.12.2020

• Varoja ei voida sitoa sen jälkeen
• Hankkeiden ajallaan lopettaminen tärkeää, jotta siirtyvät valtuudet saadaan 

käyttöön

• Hanke- ja yritystukien toteutusaika päättyy 31.12.2022
• Hankkeille ei voida asettaa pidempiä toteutusaikoja
• Toteutusaikoja tulee porrastaa, jotta maksuhakemuksien määrä on tasaista

• Hanke- ja yritystukien maksuhakemukset tulee jättää viimeistään 30.4.2023
• Hankkeiden maksujen hakemista tulee seurata, jotta tuet ehditään maksaa 

ajallaan 

• Mahdolliset siirtymäkauden säädökset saattavat vaikuttaa aikatauluihin, 
mutta toistaiseksi toimitaan nykyisten säädösten mukaisesti



Toimintarahan maksu



Toimintarahan maksuhakemusten tilanne

• Käsittelijöinä Tarja Mäkiniemi, Hannu Hämeenniemi ja Kaisa Eerola
• Osalla ryhmistä käsittelijä on vaihtunut

• Uusia hakemuksia jonossa: 27 kpl
• Käsittelyssä/lisätietopyynnöllä hakemuksia: 8 kpl
• Ratkaisua odottavia hakemuksia: 5 kpl
• Pääasiassa käsittelyssä joulu, tammi ja helmikuussa tulleita hakemuksia
• Hakemuksia on tullut kevään aikana paljon
• Toimintarahaa suositellaan haettavan kaksi kertaa vuodessa



Kaisa Eerola

kaisa.eerola@ruokavirasto.fi
toimintaraha@ruokavirasto.fi




