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1. Karelia CBC -ohjelma 
 
1.1 Ohjelman esittely 

 
Karelia CBC -ohjelma 2014-2020 edistää Suomen ja Venäjän alueellista yhteistyötä 
Euroopan unionin, Venäjän federaation ja Suomen tuella. Euroopan unioni rahoittaa 
ohjelmaa Euroopan naapuruusvälineestä (ENI). 
 
Säädösperusta: 
 

 Komission täytäntöönpanoasetus (EU) n:o 897/2014, annettu 18. päivänä 
elokuuta 2014, jossa määritellään rajat ylittävän yhteistyön ohjelmien (CBC IR) 
täytäntöönpanosäännöt. 

 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) n:o 232/2014 Euroopan 
naapurusvälineen perustamisesta, annettu 11. maaliskuuta 2014 (ENI-asetus) 

 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus  (EU,  Euratom) n:o  966/2012 
unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja 
neuvoston asetuksen (EY, Euratom) n:o 1605/2002 kumoamisesta. 

 Ohjelma-asiakirja EU:n tuen myöntämisestä rajat ylittävään Euroopan 
naapurusvälineen yhteistyöhön (2014–2020). 

 
Valmistellut rakenteet ja käytettävät menettelytavat ovat rajat ylittävän yhteistyön 
ohjelmien täytäntöönpanosääntöjen mukaisia.  

 
Venäjällä CBC-ohjelman toteuttamisen oikeudelliseen perustaan kuuluvat: 

 
 Venäjän federaation ulkopolitiikan konsepti 
 Venäjän federaation luoteisosia koskeva sosiaalisen ja taloudellisen kehityksen 

strategia 2020 
 Venäjän hankintoja koskeva kansallinen lainsäädäntö (n:o 44-FZ, annettu 

5.4.2013, ja n:o 223-FZ, annettu 18.7.2011) 
 Venäjän federaation soveltuvat lakikokoelmat 
 Venäjän federaation presidentin ja Venäjän federaation hallituksen soveltuvat 

määräykset 
 Venäjän federaation rajat ylittävän yhteistyön konsepti 
 Venäjä federaation pitkän aikavälin sosiaalisen ja taloudellisen kehityksen 

konsepti 2020 
 
 

Suomessa ENI CBC -ohjelmien hallinnointia koskeva laki (Laki ulkorajan ylittävästä 
yhteistyöstä 657/2015) astui voimaan kesäkuussa 2015. 
 
Karelia CBC -ohjelmaa toteutetaan osallistujamaiden ja -alueiden laatiman ohjelma-
asiakirjan mukaisesti.  
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Euroopan komissio hyväksyi ENI CBC Karelia 2014–2020 -ohjelmaa koskevan 
täytäntöönpanopäätöksen C(2015) n:o 9134 17. joulukuuta 2015. 
 

 
1.2 Tavoitteet ja toimintalinjat 
 
Ohjelmasta rahoitettavien hankkeiden on oltava ohjelman strategian ja tavoitteiden 
mukaisia sekä tuettava kyseisen hakukierroksen temaattisia tavoitteita ja 
toimintalinjoja.  
 
Ohjelman tavoitteena on tehdä ohjelma-alue houkuttelevaksi ihmisille elää ja 
työskennellä sekä yrityksille sijoittua ja toimia. 

 
Karelia CBC -ohjelmaan on valittu neljä temaattista tavoitetta ja niitä tukemaan luotu 
neljä toimintalinjaa. Temaattiset tavoitteet ja niitä tukevat toimintalinjat ovat: 
 
Temaattinen tavoite Toimintalinja 
1. Liike-elämän ja PK-yritysten 
kehittäminen 

1. Kasvava rajanylittävä yritysyhteistyö 

2. Paikallisen kulttuurin edistäminen ja 
historiallisen kulttuurin säilyttäminen 

2. Houkutteleva kulttuuriympäristö 

3. Ympäristönsuojelu ja 
ilmastonmuutoksen hillintä 

3. Puhdas ja miellyttävä elinympäristö  

4. Rajojen hallinnan ja rajaturvallisuuden 
edistäminen 

4. Toimivat rajanylitykset 

 
 
Toimintalinja 1. Kasvava rajanylittävä yritysyhteistyö 
 
Toimintalinja korostaa pitkän tähtäimen rajan ylittävää yritysyhteistyötä. Huomiota 
kiinnitetään erityisesti suomalaisten ja venäläisten PK-yritysten välisen yhteistyön 
edistämiseen sekä investointien saamiseen rajan molemmin puolin. 
 
Toimintalinjasta rahoitettavien hankkeiden yleistavoite on   
Lisääntynyt rajanylittävä vuorovaikutus ja kauppa  
 
Hankkeen erityistavoitteen on liityttävä johonkin seuraavista toimintalinjan 
elementeistä:  
 
1. Rajan ylittävän taloudellisen vuorovaikutuksen ja kaupan pullonkaulojen ja esteiden 
tunnistaminen. 
2. Rajan ylittävää taloudellista yhteistyötä haittaavien esteiden poistaminen. 
3. Toimenpiteet, joilla parannetaan yritysten kykyä aloittaa rajan ylittävä taloudellinen 
yhteistyö. 
4. Toimenpiteet, joilla lisätään alueen houkuttelevuutta investointikohteena. 
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Toimintalinja 2. Houkutteleva kulttuuriympäristö  
 
Toimintalinja tukee kestävien, monipuolisten ja kattavien kulttuuripalvelujen 
kehittämistä. Tavoitteen saavuttamiseksi on tärkeää kehittää kulttuurialan toimijoiden 
osaamista ja taitoja, sillä osaaminen mahdollistaa kestävien kulttuuripalvelujen 
toteuttamisen. Rajan ylittävä toiminta voi avata uusia mahdollisuuksia myös 
kulttuuripalvelujen saralla. 
 
Toimintalinjasta rahoitettavien hankkeiden yleistavoite on   
Ohjelma-alueen kulttuuripalvelut ovat korkealaatuisia ja helposti saavutettavia 
 
Hankkeen erityistavoitteen on liityttävä johonkin seuraavista toimintalinjan 
elementeistä:  
1. Kulttuurialan toimijoiden osaamisen ja taitojen kehittäminen. 
2. Kulttuuripalvelujen monipuolisuuden lisääminen uudenlaisilla rajan ylittävillä 
kulttuuritoimilla. 
3. Uusien monialaisten aloitteiden luominen. 
4. Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten auttaminen osallistavilla kulttuuritoimilla. 
 
 
Toimintalinja 3. Puhdas ja miellyttävä elinympäristö  
 
Puhdas ympäristö on yksi ohjelma-alueen vetonauloista, ja merkittävät luonnonvarat 
ovat alueen selkeä vahvuus.  
Toimintalinja tukee hankkeita, jotka parantavat elinympäristöä luomalla 
ympäristöystävällisiä asuinalueita ja parantamalla alueiden perusinfrastruktuuria sekä 
hankkeita, joilla on suora ympäristövaikutus, kuten esimerkiksi ympäristötietoisuuden 
lisääminen, joka myös kannustaa ihmisiä jäämään alueelle.   
 
Toimintalinjasta rahoitettavien hankkeiden yleistavoite on   
Kehittynyt asuin- ja työympäristöä 
 
Hankkeen erityistavoitteen on liityttävä johonkin seuraavista toimintalinjan 
elementeistä:  
1. Ympäristötietoisuuden parantaminen. 
2. Fyysisen asuinympäristön parantaminen. 
3. Raja-alueiden biologisen monimuotoisuuden lisääminen. 
4. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen luonnon avulla. 
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1.3 Ohjelman hallintorakenteet 
  
Yhteinen seurantakomitea 
 
Yhteinen seurantakomitea (Joint Monitoring Committee) valvoo ja seuraa ohjelman 
toteuttamista ja tekee lopulliset päätökset hankevalinnoista.  
 
Seurantakomiteassa on kymmenen jäsentä: kaksi keskushallinnon ja kolme alueellista 
edustajaa molemmista osallistujamaista. 
 
 
Yhteinen valintakomitea 
 
Seurantakomitea (Joint Selection Committee) on asettanut yhteisen valintakomitean, 
joka vastaa hankehakemusten arvioinnista. Lopullisen päätöksen hankkeiden 
valinnasta tekee  seurantakomitea valintakomitean arvioinnin perusteella. 
 
Valintakomitea koostu molempien osallistujamaiden alue- ja kansallisen tason 
edustajista. 
 
Hallintoviranomainen 
 
Hallintoviranomainen (Managing Authority) vastaa ohjelman päivittäisestä 
hallinnoinnista. Se hallinnoi hankkeiden valintamenettelyjä ja allekirjoittaa sopimukset 
hankkeiden pääpartnereiden kanssa. Hallintoviranomainen myös seuraa ja valvoo 
hankkeiden toteuttamista, valvoo hankkeiden taloushallintoa sekä käsittelee 
hankkeille suoritettavat maksut. 
 
Hallintoviranomainen vastaa myös ohjelmaan liittyvästä tiedotuksesta ja viestinnästä. 
 
Osallistujamaat ovat valinneet hallintoviranomaiseksi Pohjois-Pohjanmaan liiton. 
 
 
Sivutoimipiste 
 
Petroskoissa sijaitseva sivutoimipiste (Brach Office) auttaa hallintoviranomaista 
ohjelman ja hankkeiden hallinnointiin liittyvien tehtävien toteuttamisessa ohjelma-
alueen Venäjän puoleisella osalla. Toimipiste huolehtii myös aktiivisesti viestinnästä ja 
tiedotuksesta kansallisiin, alueellisiin ja paikallisiin sidosryhmiin nähden. 
 

  
 Kansalliset viranomaiset ja valvonnan yhteyspisteet 

 
Molemmat maat ovat asettaneet kansallisia viranomaisia, jotka tukevat 
hallintoviranomaista ohjelman hallinnassa moitteettoman varainhoidon periaatteiden 
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mukaisesti. Kansalliset viranomaiset vastaavat hallinto- ja valvontajärjestelmien 
luomisesta ja tehokkaasta toiminnasta kansallisella tasolla. Kansallinen viranomainen 
edustaa myös kyseistä maata seurantakomiteassa.  
 
Valvonnan yhteyspisteet auttavat hallintoviranomaista hanketason valvonta- ja 
varmennustehtävien suorittamisessa. 
 
 

 Tarkastusviranomainen ja tilintarkastusryhmän jäsenet 
 
Tarkastusviranomainen varmistaa, että hallinto- ja valvontajärjestelmät, 
asianmukainen otos hankkeista ja ohjelman kirjanpito tarkastetaan.   
 
Tarkastusviranomaisen apuna toimii tilintarkastajaryhmä, joka koostuu molempien 
osallistujamaiden edustajista. 

 
Osallistujamaat ovat nimenneet Karelia CBC -ohjelman tarkastusviranomaiseksi 
Suomen valtiovarainministeriön talousvalvonnan. 
 

 
 Alueviranomaiset 
 

Suomen ja Venäjän alueviranomaiset osallistuvat valintakomitean 
hankevalintamenettelyyn ja edustavat alueitaan seurantakomiteassa. Ne informoivat 
alueensa päätöksentekijöitä ohjelman etenemisestä ja pitävät aktiivisesti yhteyttä 
kunkin alueen muihin alue- ja kansallisiin viranomaisiin. Alueviranomaiset myös 
auttavat hallintoviranomaista ohjelmaa koskevien tiedotustilaisuuksien järjestämisessä 
alueilla. 
 
Tärkeimmät ohjelman toteuttamiseen osallistuvat alueviranomaiset ovat: 
 
Suomi: Kainuun liitto 
 Pohjois-Karjalan liitto 
 Pohjois-Pohjanmaan liitto 
 
Venäjä: Karjalan tasavallan talouskehitysministeriö 
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1.4 Ohjelman rahoitus 
 
Ohjelman kokonaisrahoitus kaudelle 2014–2020 on 43 miljoonaa euroa. Euroopan 
unioni rahoittaa ohjelmasta 50 % ja Venäjä ja Suomi molemmat 25 %. Lisäksi 
rahoitukseen osallistuvat hankekumppanit: omarahoitusosuus jokaisessa hankkeessa 
on vähintään 10 prosenttia kokonaiskustannuksista. 

 
 

1.5 Ohjelman hallintojärjestelmä, PROMAS 
 
Ohjelmassa käytetään sähköistä PROMAS-hallintojärjestelmää, https://promascbc.fi.  
 
Järjestelmässä laaditaan ja lähetetään hakemuksia, raportteja, maksupyyntöjä sekä 
muutospyyntöjä. PROMAS-järjestelmässä käsitellään myös suurin osa 
hallintoviranomaisen lisätietopyynnöistä. Sähköisen version lisäksi osa asiakirjoista on 
toimitettava hallintoviranomaiselle allekirjoitettuna, tulostettuna versiona. 
 
Pääpartneri täyttää hakemuksen järjestelmässä. Pääpartneri hakee salasanaa ja 
käyttäjätunnusta hakukierroksen aikana. Käyttäjätunnus on hakemuskohtainen, joten 
jos sama organisaatio lähettää useita eri hakemuksia, jokaiselle hakemukselle 
tarvitaan oma käyttäjätunnus. Saman hakemuksen/hankkeen parissa työskentelevät 
henkilöt voivat käyttää samaa käyttäjätunnusta. 
 
Tarkempia ohjeita järjestelmän käytöstä on ohjelman sivustolla. Ongelmatilanteessa  
ota yhteyttä hallintoviranomaiseen. 
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2. Kumppanuus 
 

2.1 Pääpartneriperiaate 
 
Hankkeeseen osallistuvien organisaatioiden määrä riippuu hankkeen sisällöstä, 
tavoitteista ja toimintatavoista. Hankkeen toteuttaminen edellyttää joka tapauksessa 
vähintään kahta organisaatiota. Jokaisessa hankkeessa on oltava vähintään yksi 
kumppani Suomesta ja yksi Venäjältä. 
 
Jokaisessa hankkeessa on yksi pääpartneri ja yksi tai useampi kumppani. Pääpartnerilla 
on kokonaisvastuu hankkeen toteuttamisesta ja hallinnoinnista. Kumppanit 
osallistuvat hankkeen toteuttamiseen sopimuksen mukaan. 
 
Pääpartneri toimii linkkinä hallintoviranomaisen ja muiden hankkeessa mukana olevien 
kumppaneiden välillä. Hallintoviranomainen on sopimussuhteessa vain pääpartneriin, 
joten kaikki sopimukseen liittyvät asiat käsitellään hallintoviranomaisen ja 
pääpartnerin välillä. Viestintää, näkyvyyttä ja teknisiä asioita voidaan hoitaa myös 
suoraan hallintoviranomaisen ja kumppaneiden kesken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pääpartnerin on oltava suomalainen tai venäläinen organisaatio, joka sijaitsee joko 
ohjelman ydin- tai liitännäisalueella.  

 
 

2.2 Kumppaneiden vastuut 
 
 
Jokaisella hankekumppanilla on laillisia ja taloudellisia vastuita. Pääpartneriperiaate 
lisää pääpartnerin vastuita ja tehtäviä tavalliseen kumppaniin verrattuna. 
 
 

 Kumppaneiden määrällä on merkitystä: iso konsortio 
vaatii paljon hallinnollista työtä, kun taas pienen 
konsortion resurssit eivät välttämättä riitä kaikkiin 
toimiin.  

Karelia ENPI CBC -hankkeiden projektipäälliköiden 
mukaan 3-5 organisaatiosta koostuva konsortio olisi 
hallinnon ja hanketoteutuksen kannalta tehokkain.   
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Pääpartneri: 
 

 
 vastaa kokonaisuudessaan hankkeen toteuttamisesta, 

 
 saa hallintoviranomaiselta taloudellista tukea hanketoimien toteuttamista 

varten, 
 

 maksaa Karelia CBC -ohjelman tuen hankekumppaneille 
kumppanuussopimusten mukaisesti ja varmistaa, että nämä saavat tuen 
viipymättä kumppanuussopimuksen maksatussuunnitelman mukaisesti, 
 

 huolehtii siitä, että kumppaneiden talousraportit ovat hyväksytyn budjetin ja 
toimintasuunnitelman mukaisia, 

 
 voi hylätä kumppanin kustannukset, jos ne eivät kuulu hankkeeseen tai jos ne 

eivät ole tukikelpoisia, 
 

 huolehtii siitä, että kumppaneiden kustannukset tarkastetaan Karelia CBC -
ohjelman vaatimusten mukaisesti, 

 
 vastaa Karelia CBC -ohjelman tuen maksamisesta takaisin 

hallintoviranomaiselle, jos tuki peritään takaisin. (Pääpartneri vastaa ohjelman 
tuen takaisinperinnästä kumppaneilta.) 

 
 
Pääpartnerilla on lopullinen vastuu hankkeen toteuttamisesta ja taloudesta. 

 
Kumppanit: 
 

 tekevät aktiivisesti yhteistyötä hankkeen kehittämisessä ja toteuttamisessa, 
 

 tekevät yhteistyötä hankkeen henkilöstönhallinnassa ja rahoittamisessa 
(kumppaneiden omarahoitusosuudet) kumppanuussopimusten mukaisesti,  

 
 huolehtivat siitä, että saatuja ohjelmavaroja hallinnoidaan moitteettoman 

varainhoidon periaatteiden mukaisesti ja että aiheettomasti maksetut 
ohjelmavarat maksetaan takaisin, 
 

 huolehtivat muista velvollisuuksista pääpartnerin kanssa tehdyn 
kumppanuussopimuksen mukaisesti. 
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2.3 Hankekumppaneiden taloudelliset edellytykset 
  
Hankekonsortiolla on oltava riittävä taloudellinen kapasiteetti hankkeen 
toteuttamiseksi. Kehittämishankkeissa jokaisen hankekumppanin on pystyttävä 
erittelemään ja raportoimaan hankkeen kustannukset organisaation kirjanpidosta. 
Jokaisen kumppanin on myös osallistuttava hankkeen rahoittamiseen. 
 
Pääpartnerilla on oltava, tai sen pitää pystyä avaamaan, euromääräinen pankkitili. 
Kumppanin tarve euromääräiselle pankkitilille riippuu valitusta kirjanpitomallista 
(lisätietoa asiasta sivulla 45). Pääsääntöisesti pääpartnerin ja kumppaneiden pitää 
pystyä siirtämään tai vastaanottamaan ohjelmarahoitusta 
kumppaneilta/kumppaneille.  
 
Pääpartnerilla on oltava riittävät taloudelliset resurssit hankkeen toteuttamiseen, 
huomioiden sekä omarahoitus että loppumaksu.  

 
 
2.4 Pääpartneriin ja kumppaneihin kohdistuvat odotukset 

 
Pääpartnerilla ja kumppaneilla on oltava: 

 
 Riittävät taloudelliset ja henkilöstöresurssit hankkeeseen liittyvien 

toimenpiteiden ja vastuiden toteuttamiseen ja hallinnointiin,    
 Riittävästi osaamista hanketoimien toteuttamiseen, 
 Sitoutumista hankkeen toteuttamiseen ja tuloksiin niin hankkeen 

toteutusaikana kuin sen jälkeenkin. 
 

Kokemus EU-rahoitteisten hankkeiden hallinnoinnista katsotaan eduksi, mutta se ei 
ole edellytys. 

 
Hankkeen tehokas toteuttaminen edellyttää jokaiselta kumppaniorganisaatiolta 
riittävää englannin kielen taitoa.  
 
 
2.5 Kumppanuussopimus 

 
Pääpartnerin ja kumppaneiden vastuut, oikeudet ja velvollisuudet määritellään 
erikseen kunkin hankkeen osalta pääpartnerin ja kumppaneiden välisissä 
kumppanuussopimuksissa. Pääpartneri solmii jokaisen hankekumppanin kanssa  
erillisen sopimuksen. 
 
Sopimusmalli on saatavissa ohjelman verkkosivustolta. Mallia voidaan käyttää 
kumppanuussopimuksen pohjana tai pääpartneri voi laatia sopimuksen itse. 
Sopimuksessa on huomioitava vähintään seuraavat asiat: 
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 kunkin organisaation rooli, tavoitteet ja vastuut sekä yhteiset vastuut, 
 hallintoviranomaisen ja muiden asianomaisten tahojen oikeus suorittaa 

tarkastuksia sen mukaan, mitä tukisopimuksen ehdoissa on määritelty,  
 kumppanin budjetti, 
 omarahoitusosuutta koskevat periaatteet ja sen muodostuminen, 

dokumentointi ja raportointi, 
 kirjanpitoa ja moitteetonta varainhoitoa koskevat periaatteet, 
 kumppaneiden välisiä maksuja koskevat menettelytavat, 
 menojen varmentaminen ja havaintojen raportointi, 
 pääpartnerin ja kumppanien väliset menettelytavat ja vastuut tuen 

takaisinperinnässä.  
 

 
Sopimuksessa voidaan huomioida lisäksi: 

 
 mahdollisten muutostarpeiden käsittely, 
 resurssien jakaminen, 
 kunkin kumppanin tuotokset, 
 velvollisuus ilmoittaa pääpartnerille kaikista seikoista, jotka voivat vaarantaa hankkeen 

toteuttamisen, 
 toteutuspäivämäärät ja kesto kunkin kumppanin toteuttamille toimenpiteille, 
 työsuunnitelma, 
 päätöksentekotavat, 
 ristiriitojen ratkaisutavat ja mahdollinen korvaus sopimusrikkomuksissa, 
 taloushallinnon rakenne, 
 raportointivelvoitteet ja niiden määräajat, 
 työkieli/-kielet, 
 omistusoikeudet ja mahdolliset tekijänoikeudet, 
 kustannusten tukikelpoisuutta ja tukikelvottomuutta koskevat periaatteet sekä 

kustannusten raportointi pääpartnerille, 
 InforEuron käyttö. 

 
Mikrohankkeissa kirjanpitoon, kustannusten raportointiin ja varmentamiseen liittyviä 
asioita ei tarvitse huomioida sopimuksissa.  
 
Hallintoviranomainen ei missään tapauksessa ole osapuolena 
kumppanuussopimuksessa tai vastuussa sopimusten sisällöstä. 
 
 

 
On tärkeä aloittaa neuvottelut kumppaneiden kanssa mahdollisimman varhaisessa 
vaiheessa. Viivästyneet neuvottelut hidastivat usean Karelia ENPI CBC -hankkeen 
liikkeellelähtöä.    
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3. Kumppaneiden tukikelpoisuus 
 

 

3.1 Maantieteellinen tukikelpoisuus 
 
Ohjelma-alue koostuu ydinalueesta, liitännäisalueista sekä merkittävistä taloudellisista, 
yhteiskunnallisista ja kulttuurikeskuksista. 
 

 
 
Ohjelman ydinalueitat ovat: 
Suomessa:  Kainuu, Pohjois-Karjala ja Pohjois-Pohjanmaa 
Venäjällä:  Karjalan tasavalta 
 
Liitännäisalueita ovat: 
Suomessa:  Lappi, Etelä-Karjala, Pohjois-Savo ja Etelä-Savo 
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Venäjällä:  Leningrad, Murmansk ja Arkangeli 
 
Merkittäviä taloudellisia, yhteiskunnallisia ja kulttuurikeskuksia ovat: 
Suomessa: Helsinki 
Venäjällä: Pietari ja Moskova 
 

Pääsääntöisesti kaikissa Karelia CBC -ohjelman hankkeissa on oltava vähintään yksi 
kumppani ydinalueelta Suomesta ja yksi kumppani ydinalueelta Venäjältä. 
(Kumppanilla tarkoitetaan sekä pääpartneria että muita hankekumppaneita.)  

Ydinaluetta koskevaa vaatimusta ei sovelleta, jos kumppani on kansallinen julkinen 
taho, joka sijaitsee Helsingissä tai Moskovassa ja jolla ei ole ohjelma-alueella sellaisia 
rakenteellisia yksiköitä, jotka voisivat toimia hankekumppanina, tai jos kyseessä on 
kansainvälinen organisaatio, joka toimii ohjelma-alueelta käsin. Näissäkin tapauksissa 
molemmista maista edellytetään vähintään yhden kumppanin osallistumista 
hankkeeseen. 

Liitännäisalueilta tulevat kumppanit ovat tukikelpoisia, jos hankkeen luonne ja 
tavoitteet vaativat niiden osallistumista ja ne tukevat hankkeen tehokasta 
toteuttamista. Liitännäisalueilla sijaitsevien kumppaneiden on tuotava hankkeeseen 
asiantuntemusta ja osaamista, jota ei ole saatavissa ydinalueelta. 
 
Helsingistä ja Moskovasta hankekumppaneina voivat toimia vain kansallisen tason 
julkiset tahot, joilla ei ole rakenteellisia yksiköitä ohjelman ydinalueella. 
 
Pietarista tulevat kumppanit voivat osallistua hankkeeseen, jos hankkeen luonne ja 
tavoitteet edellyttävät osallistumista ja jos osallistuminen on tarpeen hankkeen 
tehokasta toteuttamista varten. Hankkeeseen Pietarista osallistuvilta kumppaneilta 
edellytetään asiantuntemusta ja osaamista, jota ei ole saatavissa ydinalueella. 
 
 

 
 
    Vain yllä mainituilta alueilta tulevat kumppanit voivat osallistua hankkeisiin.  
    Kumppanit muilta alueilta eivät ole tukikelpoisia. 
 

 
 

3.2 Organisaatiotason tukikelpoisuus 
 
Ollakseen tukikelpoisia pääpartnerin ja kumppaneiden on oltava oikeushenkilöitä ja 
suoraan vastuussa hankkeen valmistelusta ja hallinnoinnista.  
 
Pääpartneri ja kumppanit voivat olla esimerkiksi kansallisia, alueellisia tai paikallisia 
julkisia viranomaisia tai organisaatioita, kuntia, kuntayhtymiä, liikelaitoksia, 
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kauppakamareita, organisaatioita ja liittoja, yliopistoja ja korkeakouluja, 
tutkimuslaitoksia, yksityisiä yrityksiä ja näiden muodostamia verkostoja sekä 
kansalaisjärjestöjä ja kansainvälisiä organisaatioita. 
 
Vaikka hankkeen pääpartnerina tai kumppanina toimisi yksityinen yritys, hanke ei voi 
olla voittoa tuottava. Ohjelmasta ei myönnetä yritystukia. 
 

 
Pääpartnerit ja kumppanit suljetaan pois hakukierrokselta eikä niille myönnetä tukea, 
jos ne: 

 
 tuen myöntämisprosessin aikana menevät konkurssiin tai joutuvat selvitystilaan, 

niiden asioita käsitellään oikeusistuimissa, joutuvat velkajärjestelyyn, yhtiön 
purkamismenettelyyn tai ovat osallisina näitä koskevissa oikeudenkäynneissä tai 
joutuvat johonkin muuhun vastaavaan tilanteeseen, joka johtuu vastaavasta, 
kansallisessa lainsäädännössä tai määräyksissä määritellystä syystä, 
 

 on tuomittu ammattimaista käytöstä koskevasta rikoksesta lainvoimaisella 
tuomiolla, 

 
 on todettu syyllisiksi törkeään ammatilliseen väärinkäytökseen, joka on osoitettu 

hallintoviranomaisen hyväksymällä tavalla, 
 

 ovat jättäneet täyttämättä velvoitteet, jotka liittyvät sosiaalivakuutusmaksujen tai 
verojen maksamiseen niiden toimintamaassa, hallintoviranomaisen kotimaassa tai 
sopimuksen toteuttamismaassa sovellettavan lain määräysten mukaisesti, 

 
 on tuomittu lainvoimaisella tuomiolla väärennöksestä, korruptiosta, 

osallistumisesta rikollisen järjestön toimintaan tai muusta laittomasta toiminnasta, 
joka vahingoittaa Euroopan unionin taloudellisia etuja, tai vakavasta 
sopimusrikkomuksesta menettelytavoissa, jotka koskevat yhteisön talousarviosta 
myönnettyjä tukia, 

 
 on todettu syyllisiksi sopimusrikkomukseen, joka koskee komission budjetista tai 

muulla tuella rahoitettua hankintamenettelyä. 
 
Allekirjoittamalla hakemuksen hakija vakuuttaa, että se ei ole osallisena yllä 
mainituissa tilanteissa. 
 
Yhden kumppanin tukikelvottomuus voi johtaa koko hankkeen hylkäämiseen. 
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4. Hanketyypit 
 
Karelia CBC -ohjelmassa on kolmentyyppisiä hankkeita: 
 
 Kehittämishankkeet,  
 Mikrohankkeet ovat luonteeltaan valmistelevia, 
 Suuret infrastruktuurihankkeet (LIP) ovat investointihankkeita, jotka on valittu 

suoravalintamenettelyllä.  
 

Euroopan unionin soveltuvat valtiontukea koskevat säännöt huomioidaan kaikissa 
hanketyypeissä, joita ohjelmasta rahoitetaan. Valtiontuella tarkoitetaan taloudellista 
tukea, joka saattaa vääristää Euroopan unionin jäsenvaltioiden välistä kilpailua ja 
kauppaa.   

 
 

4.1 Kehittämishankkeet 
 

Pääsääntöisesti ohjelmasta rahoitettavat hankkeet ovat kehitämishankkeita, jotka  
valitaan kaksivaiheisella hakukierroksella.  
 
Kehittämishankkeita toteutetaan toimintalinjoilla 1, 2 ja 3 (toimintalinjat kuvattu 
kohdassa 1.2.). Kehittämishankkeiden kokonaiskustannusten on oltava vähintään 55 
556 euroa. Hankkeen enimmäiskesto on 36 kuukautta. 

 
 
4.2 Mikrohankkeet 

 
Mikrohankkeen tavoitteena on tuottaa kehittämis- tai investointihankkeen 
edellyttämiä valmistelutoimia, tutkimuksia tai esiselvityksiä, joilla voidaan perustella 
myöhemmissä isoissa hankkeissa toteutettavat toimet. 

 
Mikrohankkeen tähtäimenä voi olla Karelia CBC -ohjelmasta rahoitettava 
kehittämishanke tai jostakin toisesta rahoitusvälineestä rahoitettava isompi hanke. 
Mikrohankkeen ainoa tavoite ei voi olla kehittämishankehakemuksen laatiminen.   
 
Mikrohankkeet voivat liittyä toimintalinjoihin 1 ja 3 (kuvattu edellä kohdassa 1.2). 

 
Myös mikrohankkeet ovat yhteistyöhankkeita ja niihin sovelletaan kappaleissa 2.1. ja 
2.2. kuvattuja kumppanuusvaatimuksia. 
 
Mikrohankkeen kokonaiskustannukset voivat olla enintään 50 000 euroa, johon 
sisältyy 10 prosentin omarahoitusosuus.  Toisin sanoen mikrohankkeelle voidaan 
myöntää tukea ohjelmasta enintään 45 000 euroa.  
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Mikrohankkeissa on ainoastaan kaksi hyväksyttävää kustannuslajia: henkilöstö- ja 
matkakustannukset.  
 
Mikrohankkeen liitteenä toimitetaan yksityiskohtainen budjetti, joka vahvistetaan 
osana tukisopimusta. Kustannuksia ei tarvitse budjetin hyväksymisen jälkeen 
raportoida eikä menojen varmentamista edellytetä. 
 
Allekirjoittamalla tukisopimuksen hankekumppanit sitoutuvat tuottamaan 
hankekuvauksessa määritellyt tuotokset vahvistetun budjetin raameissa. Jos tuotoksia 
ei hankkeen päättyessä pystytä esittämään riittävällä tasolla tai niitä ei ole lainkaan, 
tukea joko leikataan tai sitä ei makseta lainkaan. Myös hankkeelle maksetut 
ennakkomaksut voidaan periä takaisin joko kokonaan tai osittain. 
 
Mikrohankkeen enimmäiskesto on 12 kuukautta. 

 
 
4.3 Suuret infrastruktuurihankkeet  
 
Suuret infrastruktuurihankkeet (LIP) ovat investointihankkeita, joilla on selkeä 
rajanylittävä vaikutus. Osallistujamaat määrittelevät suuret infrastruktuurihankkeet 
yhteisymmärryksessä Euroopan komission kanssa. 
 
Suuria infrastruktuurihankkeita voivat hakea vain kutsutut hakijat. 
 

 
4.4. Valtiontuki 
 
Valtiontukien käyttö Karelia CBC -ohjelman hankkeisiin tarkistetaan hankkeen 
valintaprosessin aikana toimenpidetasolla: hankkeen toimenpiteet katsotaan 
valtiontuen myöntämistä koskevien sääntöjen alaisiksi, jos ne ovat luonteeltaan 
taloudellisia, niiden avulla tarjotaan tuotteita ja palveluja markkinoille ja niillä on 
selkeä vaikutus EU:n jäsenvaltioiden väliseen kilpailuun ja kauppaan.  
 
Valtiontukea koskevia sääntöjä sovelletaan yksityisten tahojen lisäksi julkisiin ja muihin 
organisaatioihin, jos ne toteuttavat yllä kuvattuja taloudellisia toimenpiteitä. 
 
Jos valittu hanke sisältää toimenpiteitä, joihin sovelletaan valtiontukea koskevia 
sääntöjä, toimitaan tapauskohtaisesti seuraavien vaihtoehtojen mukaisesti: 
 

 sovelletaan de minimis -sääntöä (tuen enimmäismäärä 200 000 euroa 
kolmessa vuodessa), 

 mahdollinen suhteellinen etu peruutetaan (vapaan pääsyn periaate, joka tuo 
edun kaikkien saataville), 

 tuenalaiset toimenpiteet poistetaan hankkeesta. 
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Valtiontuen oikeudellista käsitettä ei sovelleta Venäjän federaatiossa sellaisenaan, 
mutta tästä huolimatta valtiontuen käyttö kaikissa hankkeissa tarkistetaan, ohjelmasta 
rahoitettavien hankkeiden yhteistyöluonteen vuoksi.   
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Hankkeen budjetin on sisällettävä kaikki hankkeeseen liittyvät kustannukset, ei 
pelkästään ohjelmarahoituksella maksettavia kuluja. Omarahoitusosuus ei ole 
hankkeen kokonaiskustannusten lisäksi osoitettavaa rahoitusta.  
 
Kaikki hankkeeseen liittyvät kustannukset ilmoitetaan talousraportissa.. Raportissa 
ei kuitenkaan eritellä mitkä kustannukset katetaan ohjelma- ja mitkä 
omarahoituksella.  
 

5. Hankkeiden rahoittaminen 
 

5.1 Hankkeen koko 
 

Kehittämishankkeen tuen vähimmäismäärä on 50 000 euroa (ei sisällä 
omarahoitusosuutta). Tuen teoreettinen enimmäismäärä on hakukierroksella jaossa 
olevan rahoituksen määrä.   
 
Mikrohankkeen kokonaiskustannukset voivat olla enintään 50 000 euroa (sisältäen 
omarahoitusosuuden). Vähimmäismäärää ei ole määritelty. 
 
Hankkeen kustannusten on oltava kohtuullisia suhteessa toimenpiteisiin ja tuotoksiin. 
 
 
5.2 Omarahoitusosuus 
 
Hankkeille ei myönnetä 100 % rahoitusta: kaikkiin hankkeisiin sisältyy 
omarahoitusosuus. Omarahoitusta on oltava vähintään 10 prosenttia hankkeen 
kokonaiskustannuksista.  
 
Omarahoitusosuudella tarkoitetaan pääpartnerilta ja kumppanilta/kumppaneilta tai 
ulkopuoliselta lahjoittajalta tulevaa rahoitusta. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että 
pääpartneri, kumppanit ja mahdollinen ulkopuolinen lahjoittaja kattavat osan 
hankkeen kustannuksista. Ulkopuolisella rahoituksella tarkoitetaan yhdelle tai 
useammalle hankekumppanille maksettua rahallista tukea. 
 
Muita Euroopan unionin budjetin varoja ei voi käyttää omarahoitusosuutena. 
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Omarahoitusosuus 

Hankkeen 
kokonaiskusta
nnukset 

100%

 

 
 
 
 
Rahoitusesimerkkejä: 
 
A) 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hankkeen omarahoitusosuus koostuu kumppanien A ja B maksamista 
hankekustannuksista sekä ulkopuolisesta lahjoituksesta. Kumppani A maksaa palkkoja 
ja muita hankkeeseen liittyviä kustannuksia ja raportoi kaikki kustannukset 

90%

10%

Kumppanin A 
omarahoitus-
osuus 20 000 
€ 

Kumppanin B 
omarahoitus-
osuus 15 000 
€ 

Ulkopuolisen 
lahjoittajan X 
osuus 15 000 
€ 

Omarahoitus-
osuus 
yhteensä  
50 000 € (10 
%) 

 
 
 
Hankkeen 
kokonais-
kustannukset 
 
 
500 000 € 

Ohjelmarahoi-
tus EU, 
Venäjä, Suomi 
450 000 € 
(90 %) 

Hankkeen 
kokonaiskustannukset 

Ohjelmarahoitus 
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talousraportissa. Kumppani B:n budjettiin sisältyy ainoastaan henkilöstökustannuksia. 
Se raportoi kaikki hankkeeseen liittyvät henkilöstökustannukset talousraportissa.  

 
Lisäksi ulkopuolinen lahjoittaja X lahjoittaa hankkeeseen 15 000 euroa. Lahjoittaja 
maksaa summan kumppani A:lle, joka maksaa lahjoituksella hankkeeseen liittyviä 
kuluja. Kaikki kustannukset ilmoitetaan talousraportissa.  
 
Omarahoitusosuudet raportoidaan talousraportissa (Rahoituslähteet -sivulla). 
 
 
B) 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
Hankkeen omarahoitusosuus koostuu kumppanien A, B ja C maksamista 
hankekustannuksista.  
 
Kumppanilla A on kirjanpidossaan kaikentyyppisiä hankkeeseen liittyviä kustannuksia. 
Kaikki kustannukset raportoidaan talousraportissa ja 90 000 euroa ilmoitetaan 
omarahoituksena sen Rahoituslähteet -sivulla. Myös kumppanit B ja C raportoivat 
kustannuksensa talousraportissa, ja määritelty osa kustannuksista katsotaan 
omarahoitusosuudeksi.  
 
Omarahoitusosuuden ilmoitetaan talousraportissa (Rahoituslähteet -sivulla). 
 

 
 
 
Hankkeen 
kokonais-
kustannukset 
 
 
900 000 € 

Ohjelmarahoi-
tus EU, 
Venäjä, Suomi 
765 000 € (85 
%) Kumppanin A 

omarahoitus-
osuus 90 000 
€ 

Kumppanin B 
omarahoitus-
osuus 
10 000 € 

Omarahoitus-
osuus 
yhteensä 135 
000 € (15 %) 

Kumppanin C 
omarahoitus-
osuus 35 000 
€ 
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6. Hankkeen suunnittelu 
 
6.1 Loogisen viitekehyksen lähestymistapa 
  
Loogisen viitekehyksen lähestymistapa (LFA) on olennainen osa hyvää 
hankesuunnittelua. LFA on analyyttinen prosessi ja apuväline, jota käytetään 
hankkeen suunnittelun ja hallinnoinnin tukena. Se voidaan nähdä ajattelun tukena. 
LFA-prosessissa tuotetaan loogisen viitekehyksen matriisi (LFM), joka on 
hankehakemuksen pakollinen liite. 
 
Loogisen viitekehyksen lähestymistapa jaetaan analyysivaiheeseen, joka koostuu 
neljästä osasta, sekä suunnitteluvaiheeseen. Ongelma-analyysissa tunnistetaan 
nykytilanteen negatiiviset tekijät, eli ongelmat. Ongelmapuussa kuvataan 
tunnistettujen ongelmien syy- ja seuraussuhteet. Tavoiteanalyysissa ongelmat 
muutetaan ratkaisuiksi ja määritellään haluttu lopputilanne. Sidosryhmäanalyysin 
tarkoituksena on tunnistaa ne yksilöt ja ryhmät, joihin hankeidea  vaikuttaa tai jotka 
ovat siitä kiinnostuneet. Strategia-analyysissa valitaan kerätyn tiedon perusteella paras 
mahdollinen toteutusstrategia. Tässä vaiheessa määritellään hankkeen erityistavoite.  
 
Erityistavoite liittyy suoraan hankkeen yleistavoitteeseen, joka on yhteinen kaikille 
samasta toimintalinjasta rahoitettaville hankkeille. Yksi hanke ei voi yksin saavuttaa 
yleistavoitetta. Erityistavoitteen saavuttamisen tulee mahdollista hankkeen 
toimenpiteiden kautta.  
 

 
 
 
Suunnitteluvaiheessa laaditaan loogisen viitekehyksen matriisi, aikataulutetaan 
toimenpiteet ja määritellään resurssit.  
 

Yl
ei

st
av

oi
te

 

Erityistavoite 

Tuotos1 Toimenpide 1

Tuotos 2 Toimenpide 2

Tuotos 3 Toimenpide 3
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6.2 Hanketiivistelmä (concept note) 
 
Hanketiivistelmä on lyhyt kuvaus hankeideasta. Se toimitetaan hakukierroksen 
ensimmäisessä vaiheessa.  
 
Hanketiivistelmässä määritellään: 
 
 ongelma, joka hankkeella on tarkoitus ratkaista, ja se miten ongelma on 

tunnistettu, 
 
 hankkeen tavoite, 

 
 muutos, joka hankkeella on tarkoitus saavuttaa nykytilanteeseen nähden, 

 
 hankkeen kohderyhmät ja hyödynsaajat, 
 
  hankkeen päätuotokset, 

 
  suunniteltu lähestymistapa (toteutettavat toimenpiteet), 

 
  miksi hanke on rajanylittävä yhteistyöhanke. 

 
 

Hanketiivistelmä täytetään ja lähetetään PROMASIN kautta. Lisäksi 
hallintoviranomaiselle tai sivutoimipisteeseen on toimitettava allekirjoitettu, tulostettu 
versio.  
 
Mikrohankkeiden hakijat toimittavat ainoastaan hanketiivistelmän pyydettyjen 
liitteiden kanssa. Hankkeet valitaan ja tukisopimukset tehdään hanketiivistelmien 
perusteella.  

 
 

6.3 Hankehakemus 
 
Hankehakemus toimitetaan hakukierroksen toisessa vaiheessa. Siinä hanke kuvataan 
tarkemmin. Hanketiivistelmää käytetään hankehakemuksen pohjana.  
 
Hankehakemuksessa määritellään: 
 
 ongelma, 

 
 hankkeen erityistavoite ja linkitetään se johonkin toimintalinjan neljästä 

elementistä, 
 

 toimenpiteet ja linkitetään ne tuotoksiin, 
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 tuotosten ja odotetut tulokset jatkuvuus ja kestävyys, 

 
 hankkeen budjetti.  
 
Hanketiivistelmässä esitettyyn ideaan voidaan hankehakemuksessa tehdä pieniä 
muutoksia. Esimerkiksi kumppaneita voidaan lisätä tai vaihtaa ja toimenpiteitä sekä 
tuotoksia muuttaa. Hankkeen perusideaa ei kuitenkaan saa muuttaa.  
 
 
6.4 Hankkeen budjetti 
 
Hanketiivistelmässä kehittämishankkeet ilmoittavat ainoastaan kokonaiskustannukset 
sekä haettavan rahoituksen määrän. Hakukierroksen ensimmäisessä vaiheessa ei 
tarvitse esittää yksityiskohtaista budjettia. Budjetti liitetään hankehakemukseen. 
Hankehakemuksessa haettu rahoitus ei saa muuttua hanketiivistelmän arviosta yli 20 
prosenttia.  

 
Hankkeen budjetti koostuu kustannusarviosta ja rahoitussuunnitelmasta. 
Kustannusarviossa  kustannukset eritellään kustannuslajeittain. Kustannuksia ei 
tarvitse eritellä kumppaneittain tai toteutusmaittain.  
 
Kustannuslajit ovat: 
 

 Henkilöstökustannukset, 
 Matkakustannukset, 
 Laitteet ja tarvikkeet,  
 Investoinnit , 
 Pieninvestoinnit, 
 Ostopalvelut. 

 
Näiden suorien kustannusten lisäksi kustannusarvioon voidaan lisätä hallinnollisia 
kustannuksia, joiden määrä voi olla enintään 7 prosenttia suorista 
kokonaiskustannuksista, investoinnit pois lukien. Hyväksyttyjen hankkeiden osalta 
hallinnollisista kustannuksista toimitetaan sopimusneuvottelujen aikana tarkemmat 
laskentaperusteet. Hallintoviranomaisen hyväksyttyä laskelman, kustannuksista ei 
vaadita jatkossa lisäselvityksiä.  
 
Mikrohankkeiden hakijat toimittavat budjetin hankeyhteenvedon (concept note) 
liitteenä.  
 
Mikrohankkeiden kustannuslajit ovat:  
 

 Henkilöstökustannukset, 
 Matkakustannukset. 
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Mikrohankkeiden kustannusarvioon ei voi lisätä. hallinnollisia kustannuksia. 
 
Budjettilomake ovat ladattavissa ohjelman sivustolta osana hakupakettia.  

 
 

6.5  Muut liitteet  
 

Kaikki liitelomakkeet ovat ladattavissa ohjelman verkkosivuilta osana hakupakettia.  
 
Yllä mainittujen liitteiden lisäksi hallintoviranomainen voi tarvittaessa pyytää myös 
lisäliitteitä.  Muita kuin pakollisia tai pyydettyjä liitteitä ei oteta huomioon hakemuksen 
arvioinnissa. Älä liitä hakemukseen muita liitteitä.  

 
 Loogisen viitekehyksen matriisi 
 

Loogisen viitekehyksen matriisissa (LFM) tiivistetään hankeidea loogisen viitekehyksen 
lähestymistavan mukaisesti. Käytä hakupakettiin sisältyvää lomakemallia.  
 
Kehittämishankkeet toimittavat matriisin hakukierroksen hankehakemuksen ja 
mikrohankkeet hanketiivistelmän liitteenä.   

 
 

Aiesopimukset ja kumppanuussitoumukset 
 

Aiesopimuksissa ja kumppanuussitoumuksissa vahvistetaan kumppaniorganisaation 
osallistuminen hankkeeseen.  
 
Aiesopimus on allekirjoitettu dokumentti, jossa mainitaan hankkeen nimi ja 
kumppaniorganisaatio. Aiesopimuksessa organisaatio vahvistaa olevansa tietoinen 
hanketiivistelmän sisällöstä ja haluavansa osallistua hankkeen toteuttamiseen 
kumppanina. Aiesopimukset toimitetaan hankeyhteenvedon liitteenä. Pääpartnerin ei 
tarvitse toimittaa omalta osaltaan aiesopimusta. Mikrohankkeet eivät toimita 
aiesopimuksia.   
 
Kumppanuussitoumukseen kirjataan hankkeen perustiedot sekä 
kumppaniorganisaation rooli hankkeen toteuttamisessa. Lomake allekirjoitetaan ja 
toimitetaan hankehakemuksen liitteenä, tai mikrohakemuksen ollessa kyseessä 
hankeyhteenvedon liitteenä.  
 
Pääpartnerin ei tarvitse toimittaa kumppanuussitoumusta omalta osaltaan. 
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Viestintäsuunnitelma 
 

Viestintäsuunnitelmassa kerrotaan suunnitelluista viestintään ja näkyvyyteen liittyvistä 
toimenpiteistä, välineistä ja kohderyhmistä. Suunnitelma liitetään 
hankehakemukseen. 
 
 
 
 
Pakolliset liitteet  
 
Hanketiivistelmässä: 
 

 Aiesopimus 
 
Hankehakemuksessa: 
 

 Loogisen viitekehyksen matriisi, 
 Kumppanuussitoumus/-sitoumukset, 
 Budjetti, 
 Viestintäsuunnitelma, 
 Mahdolliset muut kutsukirjeessä mainitut liitteet. 

 
Mikrohakemuksessa: 
 

 Loogisen viitekehyksen matriisi, 
 Kumppanuussitoumus/-sitoumukset, 
 Budjetti. 
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Ohjeistus kannattaa lukea huolellisesti.   
 

7. Hakeminen 
 

7.1  Hakumenettely 
 

Hallintoviranomainen ilmoittaa tulevista hakukierroksista ohjelman verkkosivuilla 
osoitteessa www.kareliacbc.info. 
 
Hakukierroksen avautuessa julkaistaan hakupaketti. Hakupakettiin sisältyvässä 
ohjeistuksessa (Guidelines) kerrotaan yksityiskohtaisesti millaisia hankkeita 
hakukierroksella rahoitetaan. Ohjeisiin sisältyy myös arviointitaulukko, johon 
hankevalinta perustuu. Arviointitaulukossa kuvataan hakemusten arviointikriteerit.  
 

 
 
 
 
 
Hakemukset täytetään PROMASISSA osoitteessa www.promascbc.fi. PROMASISSA 
pääpartneri hakee hakukierrokseen liittyvän käyttäjätunnuksen. Käyttäjätunnuksella 
kirjaudutaan järjestelmään ja täytetään ja lähetetään hakemus.  
 
 
7.2. Hakukierrostyypit 
 
Hakukierrokset voivat olla yksi- tai kaksivaiheisia.  
 
Mikrohankkeet valitaan yksivaiheisella hakukierroksella. Mikrohankkeiden hakijat 
toimittavat ainoastaan hanketiivistelmän pakollisine liitteineen. 
 
Kehittämishankkeet valitaan tavallisesti kaksivaiheisella hakukierroksella. 
Hakukierroksen ensimmäisessä vaiheessa hakijat toimittavat ainoastaan 
hanketiivistelmän liitteineen. Hanketiivistelmät arvioidaan ja niistä parhaat kutsutaan 
hakukierroksen toiseen vaiheeseen. Hakukierroksen toisessa vaiheessa toimitetaan 
hankehakemus liitteineen. Pakolliset liitteet on määritelty hakukierroksen 
ohjeistuksessa ja mahdolliset lisäliitteet kutsukirjeessä. Pyydämme toiseen vaiheeseen 
kutsuttuja hakijoita, jotka päättävät olla jättämättä hankehakemusta ottamaan 
yhteyttä hallintoviranomaiseen ennen hakukierroksen sulkeutumista.    
 
Allekirjoittamalla hankehakemuksen hakija sitoutuu noudattamaan tukisopimuksessa 
ja sen ehdoissa määriteltyjä sopimusehtoja, jos tuki myönnetään.  
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7.2 Valintaprosessi 
 

Hallinnollinen tarkastus 
 
Valintaprosessi käynnistyy hallinnollisella tarkastuksella, jossa hallintoviranomainen 
tarkastaa, että hanketiivistelmä/hakemus on laadittu muodollisesti oikein ja kaikki 
pyydetyt kohdat on täytetty ja että hanketiivistelmä/hakemus vastaa yleisiä 
tukikelpoisuutta koskevia ehtoja.  
 
Puutteet voivat johtaa hakemuksen hylkäämiseen. 
 
Hallinnollisen tarkastuksen läpäisseet hanketiivistelmät/hakemukset etenevät 
laadulliseen arviointiin. 
 
 
Laadullinen arviointi ja päätöksenteko 

 
Hanketiivistelmien ja -hakemusten arvioinnista vastaa valintakomitea (Joint Selection 
Committee). Valintakomitea hyödyntää työssään evaluaattorien tekemiä arviointeja. 
Hanketiivistelmät/hakemukset pisteytetään käyttämällä ehdotuspyynnön ohjeissa 
olevaa arviointiruudukkoa.  

Hanketiivistelmien arvioinnissa korkeimman pistemäärän saaneet kutsutaan 
hakukierroksen toiseen vaiheeseen. Toisessa vaiheessa korkeimman pistemäärän 
saaneet hakemukset valitaan rahoitettaviksi.  

Seurantakomitea vahvistaa hankkeiden valinnan.  

Hakijoille ilmoitetaan kirjallisesti seurantakomitean päätöksestä. Jos hanke hylätään, 
ilmoitetaan myös kielteisen päätöksen syyt. 

 

7.3 Oikaisupyynnöt 
 

Jos hakijaa katsoo, että sitä on kohdeltu epäoikeudenmukaisesti tai hankkeen 
valintaprosessissa on tapahtunut virhe, on sillä oikeus tehdä oikaisupyyntö. 
Oikaispyynnössä kuvataan vaatimus ja sen perustelut. Allekirjoitettu oikeisupyyntö 
toimitetaan hallintoviranomaiselle. Oikaisupyyntö on tehtävä 14 päivän kuluessa 
päätöksen saamisesta. Oikaisupyynnöissä konsultoidaan seurantakomiteaa, mutta ne 
käsittelee Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallitus 
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Osa B: Toteuttaminen 
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Sopimusneuvotteluissa: 
 

 tehdään tarvittavat muutokset hankesuunnitelmaan ja –budjettiin,  
 tarkastetaan ja hyväksytään hallinnollisten kustannusten laskentaperusteet, 
 määritellään hankkeen maksu- ja raportointiaikataulut. 

 
 

8. Uuden hankkeen aloittaminen 
 

8.1. Sopimuksen valmisteleminen  
 
Seurantakomitean päätettyä rahoitettavista hankkeista aloittaa hallintoviranomainen 
sopimusneuvottelut hakijoiden, eli käytännössä pääpartnereiden kanssa. 
Sopimusneuvottelujen tarkoituksena on varmistaa hankkeen tukikelpoisuus.  
 
Hallintoviranomainen tarkastaa sekä hankekuvauksen että budjetin ja voi esittää 
tarkentavia kysymyksiä ja pyytää muokkaamaan hankkeen sisältöä. Pääpartnerin on 
pyydettäessä pystyttävä perustelemaan kaikki kustannukset. Pääpartnerin on myös 
toimitettava hallintoviranomaiselle hallinnollisten kustannusten laskentaperusteet. 
Hallintoviranomaise hyväksyttyä laskentaperusteet, ei niitä kyseenalaisteta hankkeen 
myöhemmissä vaiheissa.  
 
Myös seurantakomitea voi asettaa ehtoja tukisopimuksen laatimiselle. Näissä 
tapauksissa hallintoviranomainen huolehtii siitä, että tarvittavat muutokset 
hankesuunnitelmaan ja budjettiin tehdään ennen sopimuksen allekirjoittamista.  

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
Kun tukisopimus on valmisteltu, hallintoviranomainen toimittaa sen kahtena 
allekirjoittamanaan kappaleena pääpartnerille. Pääpartneri allekirjoittaa sopimukset ja 
palauttaa toisen allekirjoitetun kappaleen hallintoviranomaiselle. Tukisopimus 
palautetaan kirjattuna postilähetyksenä, lähettipalvelun kautta tai tuomalla se itse. 
 

 
8.2. Toteutusaika 
 
Hankkeen toteutusaika, eli sen aloitus- ja päättymispäivä, määritellään 
tukisopimuksessa. Hallintoviranomaisen ja pääpartnerin on kuitenkin allekirjoitettava 
sopimus, ennen kuin hankkeen toteuttaminen voidaan aloittaa ja kustannukset katsoa 
tukikelpoisiksi.  
 
Hankkeen toteuttamista ei missään tapauksessa saa aloittaa ennen hankkeen 
määriteltyä aloituspäivää. 
 



35 
 

 
 

 
“Pätevä projektipäällikkö on hankkeen tärkein voimavara” 
 

 
8.3. Ensimmäinen ennakkomaksu 
 
Tukisopimuksessa määriteltyä ennakkomaksua ei makseta pääpartnerille 
automaattisesti, vaan sitä on pyydettävä erikseen hallintoviranomaiselta toimittamalla 
tälle maksupyyntö. Pyyntö täytetään ja toimitetaan sähköisesti PROMASIN kautta. 
Lisäksi hallintoviranomaiselle toimitetaan tulostettu, allekirjoitettu versio.  
 
On suositeltavaa, että ennakkomaksupyyntö toimitetaan samassa yhteydessä, kun 
allekirjoitettu tukisopimus lähetetään hallintoviranomaiselle. Hallintoviranomainen 
suorittaa ennakkomaksun pääpartnerille 45 päivän kuluessa pyynnön 
vastaanottamisesta. 
 

9. Hankehallinto 
 

9.1. Yleishallinto 
 

Jokaiselle hankkeelle on nimettävä projektipäällikkö, joka vastaa hankkeen 
operatiivisesta johtamisesta sekä viestinnästä hallintoviranomaisen kanssa. 
Projektipäällikön yleisimmät vastuualueet ovat hankkeen yleinen hallinnointi, 
raportointi, koordinointi ja viestintä. On erittäin tärkeää varata riittävästi resursseja 
hankkeen hallinnointiin. 
 
 
 
 
 
 
 
Projektiryhmä voi olla osa hankkeen hallinnointia ja viestintää. Projektiryhmä tukee 
hankkeen toteuttamista ja toimii hankkeen sisäisenä viestintäkanavana. 
Projektiryhmässä voidaan käsitellä hankkeen toteuttamiseen liittyviä käytännön asioita 
ja yksityiskohtia.  Pääsääntöisesti hankkeelle perustetaan projektiryhmä. Siihen kuuluu 
yleensä pääpartnerin ja kumppaneiden edustajia.  
 
Hallintoviranomainen osallistuu projektiryhmän kokouksiin tarpeen mukaan. 
Tarvittaessa projektiryhmä voi hyödyntää työssään ulkopuolisia asiantuntijoita ja 
alueviranomaisia. 
 
Projektiryhmän kohtuulliset ovat hankkeelle hyväksyttäviä kustannuksia. Hanke ei 
korvaa hallintoviranomaiselle tai alueviranomaiselle kokouksiin osallistumisesta 
aiheutuvia kustannuksia. 
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Säännöllinen yhteydenpito kumppaneiden kanssa mahdollistaa 
nopeamman reagoinnin mahdollisiin ongelmiin ja haasteisiin. 

 

9.2. Laadunhallinta 
 
Hyvien tulosten saavuttamiseksi on hankkeessa tärkeää kiinnittää erityistä huomiota 
sisäiseen laadunhallintaan. Hankkeen tehokkaan toteutuksen varmistamiseksi 
pääpartnerin on pidettävä säännöllisesti yhteyttä kaikkiin kumppaneihin. Pääpartnerin 
tulee myös toimia linkkinä kumppaneiden välillä ja varmistaa, että kaikki tietävät, mitä 
hankekonsortiossa tapahtuu.  
 
Suosittelemme, että hankkeen toteutumista ja taloutta seurataan säännöllisesti. 
Mahdollisiin ongelmiin ja haasteisiin voidaan näin puuttua ajoissa.  
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
9.3. Viestinnän hallinta 

 
 
Pääpartnerin ja kumppaneiden on kiinnitettävä huomiota hankkeen viestintään ja 
julkisuuteen. Viestintäsuunnitelma toimitetaan hankehakemuksen liitteenä, ja se 
päivitetään joko sopimusneuvotteluiden aikana tai hankkeen käynnistyttyä. 
Hankekumppanit ovat vastuussa viestintätoimenpiteiden toteuttamisesta 
suunnitelman mukaisesti.  
 
Viestintä- ja näkyvyystoimenpiteiden tarkoituksena on toisaalta tukea tehokasta 
hankkeen hallinnointia, ja toisaalta jakaa hyviä käytäntöjä sekä luoda positiivista kuvaa 
EU:sta, Venäjästä ja Suomesta yhteistyön rahoittajina. 
 
Hankkeiden on noudatettava ohjelman viestintäohjeita ja korostettava hankkeen 
ohjelmata saamaa rahoitusta kaikessa viestinnässä. Viestintätoimenpiteet 
raportoidaan osana hankkeen raportointia.  

 
Sisäinen viestintä 

 
Sisäisen viestinnän tarkoituksena on varmistaa tehokas tiedonvaihto ja koordinointi 
hankekumppaneiden välillä. Pääpartneri vastaa siitä, että hankkeessa on käytössä 
sellaiset työkalut ja menettelytavat, jotka mahdollistavat kaikkien kumppaneiden 
pysymisen ajan tasalla ja osallisina.   
 
Suosittelemme hankkeen sisäisen aloituskokouksen järjestämistä ensimmäisen 
projektiryhmän kokouksen yhteydessä. Tapaamisen tavoitteena on painottaa sitä, 



37 
 

 
 

kuinka tärkeää on pitää kumppanit koko ajan informoituina ja ajan tasalla. 
Tapaamisessa voidaan myös varmistaa, että kaikki ymmärtävät hankkeeseen liittyvät 
vastuut ja hallinnolliset menettelyt sekä yleiset tavoitteet, työsuunnitelman ja 
aikataulun. 
 
Aloituskokous toimiikin usein hankkeen alkuvaiheen tiiminrakennustapahtumana. Siinä 
varmistetaan, että kaikki kumppanit ovat valmiita aloittamaan työnsä ja tietävät, mitä 
seuraavaksi pitää tehdä. Hankekonsortion koosta riippuen aloituskokous kestää 
yleensä päivän tai kaksi.  Tapaamisen järjestämisestä vastaa pääpartneri.  
 
Pääpartnerilla on päävastuu hankkeen toteuttamisen koordinoinnista. Kumppaneiden 
kannattaa pitää kuitenkin yllä myös suoria yhteyksiä toisiinsa – tällöinkin myös 
pääpartneri on pidettävä ajan tasalla.   

 
Ulkoinen viestintä 
 
Ulkoisen viestinnän tavoitteena on tiedottaa ajankohtaisista ja tulevista tapahtumista, 
jakaa hyviä käytäntöjä ja hankkeen tuloksia. On tärkeä ymmärtää, että hanke on 
väline, jonka avulla saavutetaan tuloksia, ja että tulokset ovat välinettä tärkeämpiä. 
Hankeviestinnässä kannattaa painottaa enemmän (odotettavissa olevia) tuloksia kuin 
itse hankkeen olemassaoloa.   

 
Yksi viestinnän tavoitteista on luoda positiivista kuvaa EU:sta, Venäjästä ja Suomesta 
yhteistyön rahoittajina. Siksi hankkeiden viestinnässä ja kaikissa niiden tuloksena 
syntyvissä tuotteissa on käytettävä ohjelman logoa. Lisäksi on aina mahdollisuuksien 
mukaan käytettävä lausetta: ”Tätä hanketta rahoittavat Euroopan unioni, Suomi ja 
Venäjä.” 
 
Näkyvyystoimenpiteissä käytettävä kieli valitaan kohderyhmän mukaan. Vaikka 
ohjelman virallinen kieli onkin englanti, on usein tehokkaampaa käyttää viestinnässä 
suomea tai venäjää. 
 
Tarkempia tietoja viestinnästä on ohjelmamanuaalin osassa D. Viestinnässä 
käytettävät logot ovat ladattavissa ohjelman verkkosivustolta. 
 
 

9.4. Taloushallinto 
 
Kirjanpitojärjestelmä 
 
Hankekumppaneiden on pidettävä tarkkaa kahdenkertaista kirjanpitoa hankkeen 
toteuttamisesta. 
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Suosittelemme, että hankkeen kustannuksista piderään erillistä kirjanpitoa. 
Kirjanpitojärjestelmästä on käytävä selkeästi ilmi ja oltava jäljitettävissä hankkeen 
menot, korot, ulkopuolisten lahjoittajien maksamat omarahoitusosuudet. 
 
Kirjanpitojärjestelmän on vastattava talousraportteja, jotta kaikki hankkeeseen liittyvät 
kustannukset voidaan helposti jäljittää ja tunnistaa paitsi järjestelmästä myös 
raporteista. 
 
Menojen varmentaminen hankkeessa 
 
Jokaisen hankekumppanin, joka raportoi hankekustannuksia ja laatii talousraportin 
hallintoviranomaiselle, on huolehdittava menojen varmentamisesta. Menojen 
varmentamisessa ulkopuolinen tilintarkastaja varmentaa maksupyynnön perusteena 
olevat menot.  
  
Varmennus on tehtävä kansainvälisen tilintarkastajaliiton (IFAC) hyväksymien 
standardien mukaisesti. Tilintarkastajan on oltava kansainvälisen tilintarkastajaliiton 
jäsen tai sitouduttava suorittamaan tarkastus kyseisen liiton standardien mukaisesti. 
 
Menojen varmentamisprosessi on selitetty kattavasti osassa C. 
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10. Raportointi- ja maksumenettelyt  
 
 

10.1. Perusperiaatteet 
 
Tukisopimus velvoittaa pääpartneria raportoimaan hankkeen edistymisestä – sekä 
toimenpiteistä että kustannuksista - säännöllisesti hallintoviranomaiselle.  

 
Raportointi koostuu: 
 

 hankepäivityksistä (project update), 
 väliraporteista (interim report), 
 loppuraportista (final report).  

 
Tukisopimus ja hyväksytty hankesuunnitelma muodostavat raportoinnin perustan: 
hankkeen edistymistä verrataan niissä esitettyihin ja hyväksyttyihin tavoitteisiin, 
toimenpiteisiin, toimintasuunnitelmaan ja kustannuksiin.  
 
Raporteissa on annettava oikeaa, luotettavaa tietoa hankkeen edistymisestä ja 
kustannuksista. Jos raporteissa annetaan väärää tai harhaanjohtavaa tietoa, voi 
hallintoviranomainen määrätä sanktioita. Virheen vakavuudesta riippuen näitä voivat 
olla varoitus, kustannusten hylkääminen tai tukisopimuksen irtisanominen.  
 
Raporteissa pääpartnerin on arvioitava sekä omia että kumppaneidensa toimia sekä 
hankkeen edistymistä kokonaisuudessaan. Väliraporttien ja loppuraportin liitteenä 
toimitetaan lisäksi erilliset arviot (partner assessment) jokaiselta kumppanilta. 
 
Kaikki raportit laaditaan PROMASISSA. Raporttia ei tarvitse täyttää kokonaan kerralla, 
vaan keskeneräisen raportin voi tallentaa ja jatkaa sen täyttämistä myöhemmin. 
Valmis raportti lähetetään järjestelmän kautta hallintoviranomaiselle. Huomaa, että 
loppuraportin hankekuvausosio (narrative part) on tulostettava, allekirjoitettava ja 
toimitettava hallintoviranomaiselle. 

 
Raportoinnissa käytettävät liitemallit ovat ladattavissa ohjelman sivustolta. Tarvittavat 
liitteet on ladattava PROMASIIN. 

 
 

  Vain PROMASIN kautta toimitetaan hankepäivitykset, 
väliraportit, loppuraportin talousosio, menojen 
varmennusraportit ja kaikki pyydetyt liitteet, ellei muuta ole 
todettu.  

Lisäksi tulostettuina toimitetaan loppuraportin 
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Raportointiaikataulu 
 

Raportointiaikataulu määritellään sopimusneuvotteluissa. Hankepäivitysten 
raportointijakso on kuusi kuukautta ja väliraporttien yksi vuosi.  
 
Hankepäivitykset toimitetaan hallintoviranomaiselle 15 päivän kuluessa 
raportointijakson päättymisestä. 
 
Väliraportit toimitetaan yhden kuukauden kuluessa raportointijakson päättymisestä. 
Maksupyynnöt ja menojen varmennusraportit toimitetaan hallintoviranomaiselle 
kolmen kuukauden kuluessa raportointiajan päättymisestä. 
 
Loppuraportti, loppumaksupyyntö ja menojen varmennusraportti on toimitettava 
hallintoviranomaiselle neljän kuukauden kuluessa hankkeen päättymisestä. 
 
Alla on malli raportointiaikataulusta kolmivuotiselle hankkeelle, jonka toteutusaika on 
1.2.2018 - 31.1.2021. 
 

 

Raportti  Raportointijakso Määräaika 

Hankepäivitys 1.2.2018 – 31.7.2018 15.8.2018 

Väliraportti 1.2.2018 – 31.1.2019 28.2.2019 (1 kuukauden 
kuluessa) 

Maksupyyntö ja menojen 
varmennusraportti 

1.2.2018 – 31.1.2019 30.4.2019 

Hankepäivitys 1.2.2019 – 31.7.2019 15.8.2019 

Väliraportti 1.2.2019 – 31.1.2020 28.2.2020 (1 kuukauden 
kuluessa) 

Maksupyyntö ja menojen 
varmennusraportti 

1.2.2019 – 31.1.2020 30.4.2020 

Hankepäivitys 1.2.2020 – 31.7.2020 15.8.2020 

Loppuraportti, maksupyyntö 
ja menojen varmennus- 
raportti  

1.2.2020 – 31.1.2021 31.5.2021 (4 kuukauden 
kuluessa) 

 
 

hankekuvausosio ja maksupyynnöt. 
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Raporttien käsittely 
 
Raportti katsotaan saapuneeksi ajoissa, jos se on lähetetty PROMASIN kautta 
määräajassa. Hallintoviranomainen aloittaa raportin käsittelyn, kun se on lähetetty 
PROMASIN kautta. Loppuraportti ja maksupyynnöt voidaan kuitenkin hyväksyä vasta 
sen jälkeen, kun myös tulostetut versiot ovat käytettävissä. 

 
Hallintoviranomainen käsittelee raportit pääsääntöisesti saapumisjärjestyksessä. 
Hallintoviranomainen tarkastaa raportit ja vertaa niiden tietoja tukisopimukseen ja 
hankekuvaukseen. 
 
Hallintoviranomaisen operationaalinen yksikkö tarkastaa väliraporttien ja 
loppuraporttien hankekuvaus- ja talousosiot. Ensisijaisesti raportin tarkastaa hankkeen 
yhteyshenkilö. Operationalinen yksikkö tarkastaa raporttien hankekuvausosion 
tietojen paikkansapitävyyden. Erityisesti pyritään varmistamaan, että suoritetut 
toimenpiteet ovat hyväksytyn hankesuunnitelman mukaisia ja että hanke etenee 
aikataulun mukaisesti. 
 
Talousraportin osalta operationaalinen yksikkö varmistaa muun muassa, että: 

 hankkeen toteuttamiseen osallistuvat työntekijät ovat hankesuunnitelman 
mukaisia, 

 raportoidut matkat ovat hankesuunnitelman mukaisia, 
 esitetyt kustannukset liittyvät hankkeen toteuttamiseen, 
 esitetyt kustannukset ovat budjetin mukaisia, 
 kaikki budjettiin raportointijakson aikana mahdollisesti tehdyt muutokset ovat 

hyväksyttäviä. 
 
Operationaalisen yksikön tavoiteaikataulu raporttien käsittelemiseen on 45 
kalenteripäivää. Pääpartnerilta voidaan pyytää lisätietoja, jotka on toimitettava 30 
päivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Käsittelyaika keskeytyy lisätietojen 
toimittamisen ajaksi. Käsittelyä jatketaan, kun kaikki pyydetyt lisätiedot on saatu.  
 
Kun raportti on hyväksytty, käsittely siirtyy operationaaliselta yksiköltä 
hallintoviranomaisen talousyksikölle. Talousyksikön tavoiteaikataulu omille 
tarkastuksilleen ja maksun suorittamiselle on 45 päivää. Talousyksikkö käy läpi 
menojen varmennusraportin ja tarkastaa, että kustannukset ovat syntyneet 
tukisopimuksen perusteella hyväksyttävänä ajankohtana. Lisäksi se varmistaa, että 
kustannukset ovat todellisia ja eriteltäviä. 
 
Myös talousyksikkö voi pyytää lisätietoja hankkeen pääpartnerilta, jonka on 
toimitettava tiedot 30 päivän kuluessa. Jos lisätietoja ei toimiteta määräajassa, 
hallintoviranomainen voi jatkaa prosessia ja tehdä maksupäätöksen käytettävissä 
olevien tietojen perusteella. Tällöin maksupäätöksessä ei oteta huomioon 
kustannuksia, joiden tiedot ovat puutteelliset. 
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Pääpartnerille toimitetaan talousyksikön laatima maksupäätös sekä ohjeet 
oikauspyynnön laatimiseen. Pääpartneri voi halutessaan laatia oikaisupyynnön 
maksupäätöksestä.  

 
 
10.2. Hankepäivitys 

 
Hankepäivitys on määrämuotoinen kuvaus hankkeen edistymisestä. Hankepäivityksen 
pääpaino on raportointijakson aikana suoritettujen toimenpiteiden kuvauksessa. 
Raportissa huomioidaan myös mahdolliset työsuunnitelman muutokset  
 
Raportointijaksot on määritelty tukisopimuksessa. Hankepäivitys toimitetaan 15 
päivän kuluessa raportointijakson päättymisestä. 
 
Hankepäivitys täytetään ja lähetetään PROMASIN kautta. Sitä ei tarvitse toimittaa 
hallintoviranomaiselle tulosteena. Hallintoviranomainen hyväksyy hankepäivityksen 
PROMASISSA. 
 
 
10.3. Väliraportti 

 
Väliraportissa kuvataan toimenpiteiden toteutuminen, kustannukset sekä hankkeen 
rahoitus raportointijaksan ajalta. Väliraportti koostuu hankekuvaus- ja talousosiosta 
sekä pyydetyistä liitteistä. 
 
Raportointijaksot on määritelty tukisopimuksessa. Väliraportti on toimitettava yhden 
kuukauden kuluessa raportointijakson päättymisestä.  

 
Hankekuvausosio 
 
Väliraportin hankekuvausosiossa pääpartneri kertoo raportointijakson aikana 
toteutetuista toimenpiteistä ja saavutetuista tuloksista. Raportissa käsitellään myös 
haasteita, saavutuksia ja kumppaneiden välistä yhteistyötä. Lisäksi päivitetään 
työsuunnitelma, esitetään kumulatiivisten indikaattorien toteutuneet arvot sekä 
kuvataan viestintä- ja näkyvyystoimet.   
 
 

 Hankekuvausosioon liitetään seuraavat dokumentit: 
 

 Kumppaneiden arvioinnit,  
 Viestinnän ja näkyvyyden indikaattorit ja tuotokset -lomake 
 Lista henkilöistä, jotka ovat osallistuneet hankkeen järjestämiin seminaareihin 

ja muihin tapahtumiin. 
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Liitteet toimitetaan vain sähköisessä muodossa PROMASIN kautta. 
 
 
Talousraportti 
 
Talousraportti on Excel-tiedosto, jossa raportoidaan raportointijaksolla toteutuneet 
kustannukset kustannuslajeittain. Kustannukset esitetään tositekohtaisesti: jokainen 
tosite on kuvattava selkeästi. 
 
Talousraportoinnin näkökulmasta on kahdenlaisia kumppaneita: raportoivia ja 
laskuttavia. Raportoivat kumppanit pitävät hankekirjanpitoa omista kustannuksistaan 
sekä laskuttavan kumppanin laskuttamista kustannuksista. Raportoivat kumppanit 
ilmoittavat kustannukset talousraportissa. Laskuttavat kumppanit pitävät omaa 
hankekirjanpitoa, mutta laskuttavat kaikki hankkeeseen liittyvät kustannukset 
raportoivalta kumppanilta. Jokainen hankkeen raportoiva kumppani täyttää 
talousraportin. 
 
 

 Talousraportti koostuu seuraavista Excel-tiedostoista: 
 

 Talousraportti pääpartnerilta ja kaikilta raportoivilta kumppaneilta,  
 Talousraportin koonti (Consolidated financial report), jossa yhdistetään 

kumppanikohtaisten talousraporttien tiedot, 
 Toteutuneet rahoitusosuudet. 

 

 
 
Talousraportti toimitetaan hallintoviranomaiselle sähköisesti PROMASIN kautta. 
Varmista, ettei talousraporttia ole lukittu ja että hallintoviranomainen pystyy 
työstämään tiedostoa. Hallintoviranomainen täydentää talousraporttiin esimerkiksi 
maksetun ohjelmarahoituksen sekä tukikelvottomat kustannukset. 

 
Talousraporttilomake on saatavissa ohjelmasivustolta, jossa on myös tarkemmat 
ohjeet lomakkeen täyttämiseen. Talousraportointia käsitellään tarkemmin manuaalin 
C-osassa. 
 

 
10.4. Loppuraportti 
 
Loppuraportissa kuvataan hankkeen toteutuminen ja tulokset. Myös loppuraportti 
koostuu hankekuvaus- ja talousosioista.  
 
Loppuraportin ja väliraportin hankekuvausosiot poikkeavat toisistaan. Loppuraportissa 
hanketta analysoidaan perusteellisemmin ja huomioon otetaan hankkeen koko 
toteutusaika.  
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Talousraportoinnissa loppuraportissa käytetään samaa mallia kuin väliraportissa. Siinä 
raportoidaan viimeisen raportointijakson kustannukset. 
 
Loppuraportti lähetetään PROMASIN kautta. Lisäksi projektipäällikön allekirjoittama 
hankekuvausosio  toimitetaan hallintoviranomaiselle neljän kuukauden kuluessa 
hankkeen päättymisestä. Vaaditut liitteet ovat samat kuin väliraportissa. 

 
 

10.5. Maksut 
 
Maksupyyntö 

 
Maksupyyntö on dokumentti, jolla pyydetään rahoitusta hallintoviranomaiselta.   
Maksupyyntöjä on kolmenlaisia: 
 

 Ensimmäinen ennakkomaksupyyntö, 
 Välimaksupyyntö, 
 Loppumaksupyyntö. 

 
Maksupyyntö täytetään ja toimitetaan hallintoviranomaiselle sähköisesti PROMASIN 
kautta. Sähköisen maksupyynnön lisäksi hallintoviranomaiselle on toimitettava 
tulostettu, nimenkirjoitusoikeuden omaavan henkilön allekirjoittama maksupyyntö. 
 
Maksupyynnön liitteenä toimitetaan sähköisessä muodossa PROMASISSA seuraavat 
dokumentit:  
 
Ensimmäiseen ennakkomaksupyyntöään: 
 

 Pääpartnerin tilitietolomake (Financial Identification Form, FIF).  
 

Hallintoviranomainen pyytää lisäselvitystä, jos maksupyynnössä ilmoitetut 
pankkiyhteystiedot ja tilitietolomake eivät vastaa toisiaan. Jos tilitietolomaketta 
ei ole täytetty kokonaisuudessaan tai jos ilmoitetut tiedot ovat virheellisiä, ei 
hallintoviranomainen pysty suorittamaan maksua pääpartnerin pankkitilille.  

 
Välimaksupyyntöihin: 
 

 Pääpartnerin ja jokaisen raportoivan kumppanin allekirjoitetut ja päivätyt 
pääkirjanotteet, joissa näkyvät talousraportissa raportuidut kustannukset (vain 
kyseiseltä raportointijaksolta),  

 
 Täytetty ja allekirjoitettu pääpartnerin tarkistuslista, 

 
 Menojen varmennusraportit liitteineen pääpartnerilta ja kaikilta raportoivilta 

kumppaneilta, 
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Toimeksiantosopimus (Terms of Reference, ToR) toimitetaan 
hallintoviranomaiselle ensimmäisen välimaksupyynnön liitteenä ja silloin, 
kun sopimus irtisanotaan ja tehdään uusi sopimus tehdään toisen yrityksen 
kanssa. 

 
 Pääpartnerin tilitietolomake, JOS pankkiyhteystiedot ovat muuttuneet. 

 
Loppumaksupyyntöön: 
 

 Pääpartnerin ja jokaisen raportoivan kumppanin allekirjoitetut ja päivätyt 
pääkirjanotteet, joissa näkyvät talousraportissa raportuidut kustannukset (vain 
kyseiseltä raportointijaksolta),  

 
 Täytetty ja allekirjoitettu pääpartnerin tarkistuslista, 

 
 Menojen varmennusraportit liitteineen pääpartnerilta ja kaikilta raportoivilta 

kumppaneilta, 
 

 Pääpartnerin tilitietolomake, JOS pankkiyhteystiedot ovat muuttuneet. 
 

 Pääpartnerilta ja kumppaniorganisaatioilta, jotka eivät ole julkisia 
organisaatioita: tiliote, josta käy ilmi hankkeelle sen toteutusaikana kertyneet 
korot tai, jos tiliotetta ei ole käytettävissä, laskelma kertyneestä korosta. 

 
Maksujen käsittely  
 
Maksun suorittamisen edellytyksenä on väli- tai loppuraportin hyväksyminen. 
Maksujen määrät ja aikataulut on määritelty tukisopimuksessa. Hankkeen kestosta 
riippuen välimaksuja suoritetean yksi tai kaksi.  
 
Karelia CBC -ohjelmassa on kaksi vaihtoehtoista maksumenettelyä.  

 
Vaihtoehto 1: 
Ensimmäinen ennakkomaksu suoritetaan heti tukisopimuksen allekirjoittamisen 
jälkeen. Tämän ennakkomaksun suuruus on 30 prosenttia sopimuksessa määritellystä 
tukisummasta.  
 
Välimaksut perustuvat ilmoitettuihin, varmennettuihin menoihin. Maksettava summa 
määräytyy tukisopimuksessa määritellyn tukiprosentin perusteella. Raportointijakson 
tukikelpoisten kustannusten määrä kerrotaan tukiprosentilla.  
 
Esimerkiksi: 
90 % (tukiprosentti) x 100 000 € (tukikelpoiset kustannukset) =  90 000 € (välimaksu).  
 
Ensimmäisen ennakkomaksun ja välimaksujen kokonaismäärä voi olla enintään 80 % 
tuen kokonaismäärästä.  
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Vaihtoehto 2:  
Kaikki maksut perustuvat ilmoitettuihin, varmennettuihin menoihin. 
Esirahoitusmaksuja ei ole. Loppumaksua on pyydettävä neljän kuukauden kuluessa 
hankkeen päättymisestä. 
 
 
 
10.6. Menojen varmennusraportti 

 
Menojen varmennusraportissa ulkopuolinen tilintarkastaja varmentaa, että 
talousraportissa esitetyt kustannukset ovat todellisia, oikeita sekä vastaavat ohjelman 
sääntöjä ja kansallista lainsäädäntöä. 
 
Jokaisen kumppanin varmennusaikataulu määritellään sopimusprosessin aikana. 
Pääsääntöisesti jokaiselta raportoivalta kumppanilta vaaditaan menojen 
varmennusraportti jokaisen maksupyynnön liitteenä ensimmäistä ennakkomaksua 
lukuun ottamatta. 
 
Väliraporttiin liittyvä menojen varmennusraportti on toimitettava 
hallintoviranomaiselle kolmen kuukauden kuluessa raportointijakson päättymisestä. 
Menojen varmennusraportti ja loppuraportti on toimitettava hallintoviranomaiselle 
neljän kuukauden kuluessa hankkeen päättymisestä.  

 
Lisätietoa kustannusten varmentamisesta on manuaalin C-osassa.  
 
 

 
 
 
 
 
 

Esimerkki: 
Hankkeelle myönnetyn tuen määrä on 500 000 euroa, 90 % hankkeen 
kokonaiskustannuksista. Ensimmäinen ennakkomaksu on 30 % tuesta = 150 000 euroa.  
 
Ensimmäisen raportointijakson (= ensimmäinen toteutusvuosi) raportoidut, 
varmennetut tukikelpoiset kustannukset ovat 140 000 euroa. Välimaksu on 90 % 
raportointiajan tukikelpoisista kustannuksista = 126 000 euroa. Jos kustannukset olisivat 
250 000 euroa, maksu olisi 225 000 euroa.  
 
Kokonaistuen ollessa 500 000 euroa, ennakkona ja välimaksuina maksetaan enintään 
400 000 euroa. 
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11. Mikrohankkeiden toteuttaminen 
 

11.1. Sopimuksen tekeminen 
 

Seurantakomitean valittua rahoitettavat hankkeet hallintoviranomainen aloittaa 
sopimusneuvottelut pääpartnereiden kanssa. Sopimusneuvotteluiden tarkoituksena 
on varmistaa hankkeen tukikelpoisuus. 
 
Hallintoviranomainen tarkastaa sekä hankekuvauksen, keskittyen erityisesti tuotoksiin, 
että budjetin ja voi esittää selvityspyyntöjä ja edellyttää sisällön muokkaamista. 
Pääpartnerin on pyydettäessä pystyttävä perustelemaan jokainen kustannus. Myös 
seurantakomitea on voinut asettaa ehtoja hankkeen kontraktoimiselle. Näissä 
tapauksissa hallintoviranomainen varmistaa, että kaikki tarvittavat muutokset 
hankekuvaukseen ja budjettiin on tehty ennen sopimuksen solmimista.  
 
Kun tukisopimus on valmis, hallintoviranomainen toimittaa sen kahtena omalta 
osaltaan allekirjoittamana kappaleena pääpartnerille. Pääpartneri allekirjoittaa 
sopimukset ja palauttaa niistä toisen hallintoviranomaiselle. Tukisopimus palautetaan 
kirjattuna postilähetyksenä, lähettipalvelun kautta tai tuomalla se itse.  
 
Budjetti vahvistetaan osana tukisopimusta. Kustannuksista ei vaadita lisäselvitystä 
budjetin hyväksymisen jälkeen eikä menojen varmentamista edellytetä. 

 
Hankkeen toteutusaika on määritelty tukisopimuksessa. Mikrohankkeiden kesto voi 
olla enintään 12 kuukautta. 
 
 

11.2. Maksut ja raportointi 
 
Maksuaikataulu ja maksumäärät on määritelty tukisopimuksessa. Enintään 80 
prosenttia tuesta maksetaan ennakkoon.  
 
Ennakkomaksua pyydetään erikseen toimittamalla hallintoviranomaiselle 
maksupyyntö. Maksupyyntö laaditaan lähetetään sähköisesti PROMASIN kautta. Lisäksi 
hallintoviranomaiselle on toimitettava tulostettu ja allekirjoitettu maksupyyntö. On 
suositeltavaa, että ennakkomaksupyyntö lähetetään samassa yhteydessä, kun 
allekirjoitettu tukisopimus toimitetaan hallintoviranomaiselle. Hallintoviranomainen 
suorittaa ennakkomaksun pääpartnerille 45 päivän kuluessa pyynnön 
vastaanottamisesta. 
 
Hankepäivitys on kuvaus hankkeen edistymisestä. Se täytetään ja lähetetään 
sähköisesti PROMASIN kautta.  
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Pääpartneri toimittaa loppuraportin hallintoviranomaiselle yhden kuukauden kuluessa 
hankkeen päättymisestä. Mikrohankkeen loppuraportti koostuu hankekuvausosasta ja 
tukisopimuksessa määritellyistä dokumenteista, joilla todennetaan hankkeen 
tuotokset. Loppuraportti täytetään ja lähetetään sähköisesti PROMASIN kautta. 
Tulostettu, allekirjoitettu versio loppuraportista toimitetaan hallintoviranomaiselle 
yhdessä maksupyynnön kanssa. Talousraporttia tai menojen varmentamista ei tarvita.  
 
Allekirjoittamalla tukisopimuksen hankekumppanit sitoutuvat tuottamaan 
hankekuvauksessa määritellyt tuotokset vahvistetun budjetin mukaisesti. Jos tuotokset 
eivät hankkeen päättyessä ole tyydyttävällä tasolla tai niitä ei pystytä esittämään 
lainkaan, tukea joko leikataan tai sitä ei makseta lainkaan. Myös hankkeelle maksettu 
ennakkorahoitus voidaan periä takaisin joko kokonaan tai osittain. 
 
Loppumaksu suoritetaan pääpartnerin pankkitilille 45 päivän kuluessa 
loppumaksupyynnön ja loppuraportin vastaanottamisesta. 
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12. Hankkeen muuttaminen 
 

12.1. Muutospyynnöt 
 

Hankekuvaukseen ja tukisopimukseen voidaan tehdä muutoksia hyvin perustelluista 
syistä. Muutokset voivat koskea esimerkiksi työsuunnitelmaa, kumppaneita, budjettia 
tai hankkeen toteutusaikaa. Hankkeen erityistavoitetta ei kuitenkaan koskaan voi 
muuttaa tai hankkeen kokonaiskustannuksia lisätä. Muutos ei saa aiheuttaa 
tukisopimukseen sellaisia muutoksia, jotka voisivat kyseenalaistaa myönteisen 
rahoituspäätöksen tai saattaa rahoituksen hakijat eriarvoiseen asemaan. 
 
Hankkeen toteuttamiseen voidaan perustellusta syystä hakea jatkoaikaa. 
Muutospyyntö on toimitettava hallintoviranomaiselle viimeistään kaksi kuukautta 
ennen hankkeen alkuperäistä päättymispäivämäärää. Kaikki hankkeen toimenpiteet 
on kuitenkin suoritettava loppuun 31.12.2022 mennessä. 
 
   

 
M
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Muutospyynnöt toimitetaan PROMASIN kautta. Muutospyynnössä pääpartneri selittää 
esitetyn muutoksen ja sen perusteet lyhyesti. Tarvittaessa muutospyyntöön liitetään 
lisämateriaalia, esimerkiksi korjattu budjetti. Hallintoviranomainen hyväksyy tai hylkää 
muutoksen ja laatii tarvittaessa sopimusmuutoksen. Sopimusmuutos astuu voimaan 
kun sekä hallintoviranomainen että pääpartneri ovat allekirjoittaneet sen.  

 
 

12.2. Budjettimuutokset 
 
Kustannuslajien sisällä varoja voidaan siirtää vapaasti kustannuksesta toiseen, 
edellyettäen, että muutokset ovat hankkeen toteuttamisen ja tavoitteiden kannalta 
tarpeellisia ja asianmukaisia. Esimerkiksi henkilöstökustannuksissa rahoitusta voidaan 
pääpartnerin päätöksellä siirtää yhdestä määritellystä tehtävästä toiseen. On kuitenkin 
suositeltavaa informoida hallintoviranomaista kustannuslajien sisäisistä siirroista. 
 
Perusteltuja siirtoja voidaan tehdä kustannuslajien välillä ilman hallintoviranomaisen 
ennakkohyväksyntää, jos siirto on enintään 15 prosenttia pienemmästä 
kustannuslajista. Hallinnollisiin kustannuksiin ei voi tehdä muutoksia. 
Hallintoviranomaiselle on ilmoitettava kustannuslajien välisistä siirroista.  
 

Muutokset, joita on haettava etukäteen ja jotka vaativat sopimusmuutoksen: 
 

- 15 % suuremmat muutokset kustannuslajien välillä;  
- Toteutusaikaa koskevat muutokset; 
- Työsuunnitelman muutokset; 
- Kumppaneiden lisäykset tai poistot. 
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Kustannuslajien väliset siirrot, jotka ylittävät 15 prosenttia pienemmästä 
kustannuslajista, edellyttävät muutospyyntöä ja sopimusmuutosta. Muutospyyntö on 
toimitettava hallintoviranomaiselle etukäteen vähintään kuukausi ennen muutoksen 
toteuttamista. Muutospyyntö toimitetaan PROMASIN kautta.  
 
On huomattava, että jos siirto ylittää 15 % kustannuslajista ja sitä ei ole hyväksytty 
etukäteen, kustannuslajin ylittävät kustannukset voidaan hylätä.  
 
 

  
Alkuperäinen 

budjetti 

Budjetti 
muutoksen 

jälkeen 
Muutos 

prosentteina 

Esimerkki 1: 
Henkilöstö-
kustannukset  30 000 25 000 16,67 

Muutospyyntö tarvitaan 
Matka-
kustannukset 60 000 65 000 -8,33 

  

Esimerkki 2: 
Henkilöstö-
kustannukset 30 000 32 000 -6.67 

Muutospyyntöä ei tarvita 
Matka-
kustannukset 60 000 58 000 3,33 

 
 

12.3. Ilmoitukset pienistä muutoksista 
 

Hallintoviranomaiselle on ilmoitettava myös hankkeen toteuttamiseen liittyvistä 
pienistä muutoksista.  
 
On suositeltavaa pitää yhteyttä hankkeen yhteyshenkilöön ja pitää hänet ajan tasalla 
hankkeen edistymisestä ja tulevista tapahtumista. Esimerkiksi pienistä 
työsuunnitelman muutoksista ja budjettisiirroista voi ilmoittaa sähköpostitse.  
 
Yhteystiedot on pidettävä ajan tasalla PROMASISSA. Lisäksi yhteyshenkilölle on 
ilmoitettava projektipäällikön vaihtumisesta.    
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13. Seuranta 
 

13.1. ROM-tarkastukset (Result-oriented monitoring) 
 
 

Hallintoviranomainen seuraa hankkeiden toteutumista. Jokaisella hankkeella on oma 
erityistavoite, joka sopii hakukierroksen viitekehykseen. Tavoitteen saavuttamista 
seurataan hankeraporttien kautta ja joissakin tapauksissa myös ROM-tarkastuksilla.  
 
Kaikkia hankkeita koskeva hankeraporttien tarkastaminen on hallintoviranomaisen 
säännönmukaista työtä. Päivittäisen hankehallinnoinin lisäksi hallintoviranomainen 
suorittaa otantaan ja riskianalyysiin perustuvia ROM-tarkastuksia.  ROM-tarkastusten 
tavoitteena on varmistaa, että asetettu tavoite ja halutut tulokset saavutetaan. 
 
Hallintoviranomainen vastaa ROM-tarkastuksten toteuttamisesta. Käytännössä tämä 
tarkoittaa henkilökohtaisia käyntejä hankkeeseen osallistuvissa organisaatioissa. 
Hallintoviranomaisen tarkastusten lisäksi myös Euroopan komissio voi suorittaa ROM-
tarkastuksia.  

 
 

13.2. Muut tarkastukset 
 

Hallintoviranomainen voi toteuttaa paikan päällä tehtäviä varmennuksia  otannan ja 
riskianalyysien perusteella. Tarkastukset tehdään hankkeeseen osallistuvien 
organisaatioiden tiloissa.  
 
Tarkastusviranomainen ja tilintarkastajaryhmä voivat tehdä hanketarkastuksia otannan 
ja riskianalyysien perusteella. Tarkastukset tehdään hankkeeseen osallistuvien 
organisaatioiden tiloissa.  
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14. Hankkeen päättyminen 
 

14.1. Valmistautuminen hankkeen päättymiseen 
 

Jos hankkeen toteuttamiseen tarvitaan jatkoaikaa, sitä on haettava viimeistään kaksi 
kuukautta ennen hankkeen alkuperäistä päättymispäivämäärää. Jatkoaikaa haetaan 
toimittamalla muutospyyntö.  

 
Hankkeen päättyessä järjestetään Pääpartnerin ja hallintoviranomaisen välinen 
palautekeskustelu. Keskustelun tavoitteena on tarjota molemmille osapuolille 
mahdollisuus antaa ja saada palautetta hankkeen toteuttamisesta ja hallinnoinnista. 
Palautekeskustelu ei poista pääpartnerin ja kumppaneiden velvollisuutta arvioida 
hankkeen tuloksia ja toteutusta loppuraportissa. 
 
Hankkeen loppuaikana toteutettavien toimenpiteiden on suositeltavaa painottua 
tulosten jakamiseen ja hankkeen hallinnointiin. Suosittelemme, että loppuraportin 
valmistelu aloitetaan jo ennen hankkeen päättymistä. 
 
 
14.2. Raportointi 
 
Loppuraportti ja loppumaksupyyntö toimitetaan hallintoviranomaiselle neljän 
kuukauden kuluessa hankkeen toteuttamisajan päättymisestä. 
 
Ollakseen tukikelpoisia menojen on synnyttävä tukisopimuksessa tai 
sopimusmuutoksessa määrittelyn toteutusajan sisällä. Poikkeuksen muodostavat 
ainoastaan viimeinen menojen varmennusraportti ja budjetoitu hanke-evaluointi. 
Kyseiset kustannukset ovat hyväksyttäviä, vaikka ne olisivat syntyneet hankkeen 
toteuttamisajan jo päätyttyä. Kaikki menot on kuitenkin maksettava ennen 
loppuraportin toimittamista hallintoviranomaiselle.   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Yleensä hallintoviranomaisella on kysyttävää loppuraportista ja 
loppumaksupyynnöstä. Kysymyksiin on pystyttävä vastaamaan, vaikka 
projektipäällikkö ei enää olisikaan organisaation palveluksessa!  
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14.3. Arkistointi 
 

Pääpartnerin ja kumppaneiden on säilytettävä kaikki alkuperäiset hankkeeseen 
liittyvät dokumentit viiden vuoden ajan siitä, kun Euroopan komissio on suorittanut 
loppumaksun ohjelmalle, eli vähintään vuoden 2030 loppuun saakka. Arkistointi on 
järjestettävä niin, että hankedokumentit ovat helposti löydettävissä. 
 
Erityisesti on arkistoitava hankehakemus ja -sopimus, raportit, kuitit, tili- ja 
kirjanpitodokumentit sekä tarjousasiakirjat, sopimukset, tilintarkastus- ja muut 
tarkastusmateriaalit sekä pääpartnerin, kumppaneiden, hallintoviranomaisen ja 
tilintarkastajan välistä yhteydenpitoa koskevat materiaalit. Materiaalit on säilytettävä 
yhtenä yksikkönä. 
 
Pääpartnerin ja partnereiden on ilmoitettava hallintoviranomaiselle missä 
hankemateriaalia säilytetään ja nimettävä henkilö, johon hallintoviranomainen voi 
ottaa yhteyttä hankkeen päättymisen jälkeen. Jos arkiston isäntäorganisaatio 
lakkautetaan tai se yhdistetään toiseen organisaatioon, on uudesta arkistointipaikasta 
ja yhteyshenkilöstö kerrottova hallintoviranomaiselle.  
 
Hallintoviranomaisella ja muilla asianomaisilla organisaatioilla on oikeus tehdä 
tarkastuksia ja tilintarkastuksia myös hankkeen päättymisen jälkeen.  

 
 
14.4. Tukisopimuksen irtisanominen 

 
 

Jos hallintoviranomainen tai pääpartneri toteaa, ettei tukisopimusta ole mahdollista 
toteuttaa sovitusti, sen on ilmoitettava asiasta toiselle sopimusosapuolelle. Tilanne 
pyritään pääsääntöisesti selvittämään neuvotteluteitse. Jos sopimusosapuolet eivät 
kuitenkaan pääse asiassa yksimielisyyteen, voi kumpitahansa irtisanoa sopimuksen 
kirjallisesti kahden kuukauden irtisanomisajalla. 
 
Hallintoviranomainen voi irtisanoa sopimuksen ilman irtisanomisaikaa tai 
maksuvelvollisuutta esimerkiksi silloin, jos pääpartneri ei ole syytä osoittamatta 
saavuttanut asettamiaan tavoitteita tai pääpartneri on haettu konkurssiin tai jos se 
valmistautuu lopettamaan toimintaansa. Jos sopimus irtisanotaan, pääpartnerilla on 
ensisijaisesti oikeus saada rahoitusta vain hankkeen jo toteutetulle osalle. 
 
Hanke päättyy automaattisesti, jos hallintoviranomainen ei tukisopimuksen 
perusteella ole käsitellyt ainuttakaan maksua kolmen vuoden kuluessa sopimuksen 
allekirjoittamisesta. 
 
Myös hankkeen keskeytyessä tuen maksamisen edellytyksenä on hyväksyttävä 
loppuraportti ja maksupyyntö. 
 
Hallintoviranomainen valmistelee hankkeen keskeytyspäätöksen. 


