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Hanke- ja yritystukien sidonnat ja 
maksut



Hanke- ja yritystukien vuoden 2020 kehyksestä on sidottu keskimäärin 77 %
(Vaihteluväli  31,4 – 99,7 %)



Hanke- ja yritystukien sidotusta kehyksestä on maksettu keskimäärin 71 %
(Vaihteluväli 58 – 84 %)



Ohjelmakauden 2014-2020 varojen sidonta, 
hanke- ja yritystuet
• Ohjelmakauden 2014-2020 varoista tulee tehdä päätökset ELY-keskuksessa 

31.3.2021 mennessä
• Koskee myös joulukuussa lisätalousarvion kautta palautuvia valtuuksia

• Mikäli Leader-ryhmän myöntövaltuutta on jäämässä sitomatta, 
ylimääräinen osa voidaan luovuttaa toiselle Leader-ryhmälle

• Miten menetellään?
• Leader-ryhmät voivat sopia siirrosta keskenään TAI valtuudestaan luopuva Leader-ryhmä 

voi ottaa yhteyttä Marjo Yli-Kiikkaan, jolle lisämyöntövaltuutta tarvitsevat ryhmät voivat 
sitten ilmoittaa tarpeestaan

• Leader-ryhmät tekevät siirrosta vapaamuotoisen sopimuksen ja myöntövaltuudesta 
luopuva Leader-ryhmä toimittaa valtuussiirtopyynnön Marjo Yli-Kiikalle Ruokavirastoon 

• Valtuussiirtopyynnön liitteeksi toimitetaan ELY-keskuksen puolto



Toimintarahan sidonnat ja maksut



Toimintarahan kehyksestä on sidottu keskimäärin 93 %
(Vaihteluväli 60 – 100 %)



Toimintarahan kehyksestä on maksettu keskimäärin 57 %
(Vaihteluväli 41 – 78 %)



Toimintarahamalliluonnos 
ohjelmakaudelle 2023-2027:
Vaikutukset taloudenhallintaan ja 
hallituksen rooliin?



Uusi toimintarahamalli 

• Toimintarahamalli on uudenlainen flat rate, eli kiinteämääräinen prosenttiosuus 
Leader-ryhmän rahoituskehyksestä ja se kattaa kaikki toiminta- ja 
aktivointikustannukset

Toimintarahaa maksetaan suhteessa Leader-ryhmän rahoittamien 
hankkeiden maksujen etenemiseen

• Tavoitteena yksinkertaistaa toimintarahaprosessia ja vapauttaa resursseja muihin 
tehtäviin

Hankerahoitus 2 250 000 €
Toimintaraha 
max 750 000 €
(max 25 % kehyksestä*)

Esimerkki
Leader-ryhmän rahoituskehys 3 000 000 €



Toimintarahaprosessi

1. MMM valitsee Leader-ryhmät ja osoittaa rahoituskehykset koko kaudelle
2. Leader-ryhmä hakee toimintarahaa koko kaudeksi ja Ruokavirasto tekee 

toimintarahan myöntöpäätöksen 
3. Leader-ryhmä voi hakea toimintarahan ennakkoa 

• Ennakon avulla Leader-ryhmä voi hoitaa tehtäväänsä ennen hankkeiden siirtymistä 
maksuvaiheeseen 

4. Hyrrä laskee automaattisesti hankkeiden maksupäätöksistä, paljonko 
toimintarahan kiintiötä kertyy haettavaksi maksuun

5. Leader-ryhmä hakee toimintarahan maksua ja Ruokavirasto tekee 
maksupäätöksen

6. Leader-ryhmien toimintaa seurataan Hyrrän seurantatiedoilla ja 
vuosiraportoinnilla
• Tarvittaessa Ruokavirasto ja MMM ohjaavat



Miten uusi malli vaikuttaa taloudenhallintaan 
ja hallituksen rooliin?
• Enemmän valtaa ja vastuuta siitä mitä toimintarahalla tehdään

• Toiminnan ja talouden suunnittelu korostuu 
• Toimintarahan riittävyyden ja kustannusten kohtuullisuuden arviointi tärkeää

• Hankkeiden maksujen eteneminen on toimintarahamaksujen edellytys
• Hankkeiden ja maksujen toteutuminen mahdollisimman täysimääräisesti ja ajallaan 

on entistäkin tärkeämpää

• Miten hallituksen rooli muuttuu?
• Hallituksen velvollisuus talouden ja hankkeiden seurantaan korostuu entistäkin 

enemmän
• Hallituksen jäsenille lisää koulutusta ja ohjausta?

Millaisia ajatuksia herättää? 
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