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Palauttakaa mieleenne:



Kilpailutukset 
ja hankinnat 
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Lakia julkisista hankinnoista ja 
käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) noudatetaan 
sen soveltamisalaan kuuluvissa hankinnoissa. Silloin 
kun hankinnan arvo alittaa kansallisen kynnysarvon 
(60 000 €, alv 0 %), ei hankintalakia sovelleta. 

Hankinnoissa on aina oleellista kustannuksen 
kohtuullisuuden varmistaminen. Kohtuullisuus 
osoitetaan esim. hintavertailumuistiolla. 

Suorahankinta on aina poikkeus ja voidaan 
hyväksyä vain perustellusta syystä. Oleellista on 
huomioida hankinta kokonaisuutena, ettei sitä esim. 
ole pilkottu osiin ja ketjutettu. 



Kilpailutukset 
ja hankinnat 
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• Hankinnat, joiden arvo on alle 4 000 € (alv 
0 %), voidaan katsoa pienhankinnoiksi. 
Niissä hankintamenettelyksi riittää 
esimerkiksi puhelimitse tai sähköpostitse 
pyydetyt tarjoukset tai verkkokauppojen 
hintavertailu. Vastauksista laaditaan 
muistio, jonka perusteella hankintapäätös 
tehdään. 

• Hankinnat, jotka ovat yli 4 000 € (alv 0 %), 
mutta alle kansallisen kynnysarvon, 
edellyttävät kirjallisia tarjouspyyntöjä 3-5 
toimittajalta. Tarjouspyynnössä tulee olla 
kaikki ne tiedot, joilla on merkitystä 
hankinnan kannalta. Tarjouksista tehdään 
riittävä vertailu. Hankinnasta tehdään 
päätös, josta käy ilmi hankintamenettely, 
valinnan perustelu, hinta ja päätös. 



Maksatukset 

• Hankkeen toteuttaja (ja yhteishankkeissa päätoteuttaja) 
kokoaa maksatushakemuksen ja toimittaa sen 
rahoittavan maakuntaliiton kirjaamoon sähköpostitse. 
Maksatusta haetaan 1-2 kertaa hankkeen aikana ja 
maksatusjaksot on ilmoitettu rahoituspäätöksessä. 

• Maksatushakemuslomake on toimitettu tiedoksi 
rahoituspäätöksen yhteydessä sekä löytyy rahoittavien 
maakuntaliittojen verkkosivuilta.

• Yhteishankkeissa rahoittava maakuntaliitto toimittaa 
maksatuspäätöksen vain päätoteuttajalle, joka on 
velvollinen välittämään tiedon osatoteuttajille.

• Viimeisen maksatushakemuksen tulee olla rahoittavassa 
maakuntaliitossa neljän (4) kuukauden kuluessa 
hankkeen toteutusajan päättymisestä. Myöhästyneen 
hakemuksen perusteella ei viimeistä maksatuserää 
makseta. Maksamisen edellytyksenä on hyväksytty 
loppuraportti.



Työajanseuranta Kokoaikaiselta työntekijältä ei edellytetä 
tuntikirjanpitoa

Osa-aikaista hanketyötä tekevä täyttää 
työajanseurantalomakkeen 
(maksatushakemuksen liite) 

• Lomakkeelle allekirjoitukset työntekijältä ja 
työnantajalta

• Selitteeksi ei riitä hanketyö, vaan mitä on 
tosiasiallisesti tehnyt 

• esim. kilpailutuksen valmistelu, 
yritystapaaminen XXX Oy:n kanssa tms.

• Muuta kuin hanketyötä ei tarvitse avata selitteillä, 
mutta kokonaistyöaika tulee lomakkeelta käydä 
ilmi



Terveisiä ja muistutuksia 
maksatustarkastajilta
 Pääkirja tulee olla allekirjoitettu ja siihen selvästi merkittynä kulut, jotka 

haetaan maksatusjaksolla 
yliviivataan tarpeettomat, mikäli niitä pääkirjassa on

 Pääkirjan loppusumman tulee täsmätä haettuihin kuluihin 
käsin tehdyt merkinnät ovat jopa suotavia pääkirjalla

 Pääkirja-avain tulee täyttää asianmukaisesti; kerrotaan mitä on ostettu, keneltä 
ja miten on kilpailutettu 

 Hankinnoista liitteeksi hintavertailu ja allekirjoitettu muistio/päätös hankinnasta 
sisältäen perustelut, miten on päädytty ko. toimittajaan

 Mielellään myös ohryn pöytäkirja, jossa maksatushakemus käsitelty

 Maksatushakemuslomake liitteineen mielellään myös Excel -muodossa samoin 
pääkirjat mikäli mahdollista, sillä nopeuttaa tarkastamista 



Lisää terveisiä maksatustarkastajilta
• Pääkirja-avaimessa on ohjeita täyttämiseen pienen punaisen kolmion 

takana
 kannattaa lukea mitä soluihin kuuluu täyttää. 

• Joissain tapauksissa kustannuskohtaan täydennetty summa, vaikka 
pitäisi olla toimittaja ja mitä on ostettu. Selitekenttään on täydennetty 
toimittaja, vaikka pitäisi olla hankintamenettely. 



Lisää 
terveisiä 
maksatus-
tarkastajilta

 Työajanseurannat tulee täyttää huolella, että vastaavat 
todellisia kalenteripäiviä ja selitteet kuvaavat hanketyötä

 Osa-aikaisilla huolehdittava, että hankkeelle viety kustannus 
on hankkeelle tehdyn työn ja työajanseurannan mukaisen 
työaikaprosentin mukainen 

Työaika voi vaihdella kuukausitasolla, kunhan tilanne 
lopussa on hankesuunnitelman mukainen ja käytettävissä 
oleva raha riittää

 Palkkojen sivukulut ilmoitettava molemmilta rahoitusvuosilta 
2020 ja 2021

Sivukuluprosentit tarkistetaan/muuttuvat organisaatioissa 
vuosittain, joten ne kerrottava  palkkaselvityskoonnilla. Jos 
maksatusjakso on esim. 1.11.2020-30.6.2021, ilmoitetaan 
molempien vuosien sivukuluprosentit. Marras-joulukuun 
osalta omat ja sitten vuoden 2021 osalta omat 
voimassaolevat.



Ja edelleen lisää terveisiä  
maksatustarkastajilta
• Lomapalkkaselvitys tarvitaan maksatuksen liitteeksi, jos kyseisessä maksatusjaksossa on haettu 

loma-ajan palkkoja ja/tai lomarahaa.

• Lomaoikeusjakso on se jakso, jolta ko.henkilö ansaitsee lomaa (täysi vuosi on esim. 1.4.2020-
31.3.2021, jos henkilö on ollut työsuhteessa koko ajan). Jos henkilö on aloittanut organisaatiossa 
vaikka 1.5., siitä alkaa hänen lomaoikeusjaksonsa. Maksatustarkastajien näkökulmasta helpompi 
olisi kertoa kaikki lomaoikeus, mikä osuus on tehty hanketyötä ja mikä osuus koko jaksolta olisi 
hankkeelle kuuluvaa  lomaa/ kustannusta. 



Raportointi: 
seurantaraportti eli väliraportti

• Jokaisen maksatushakemuksen yhteydessä toimitetaan tiivis 
seurantaraportti, joka sisältää vähintään seuraavat tiedot (lomakepohjaa 
noudattaen): 

• Hankeorganisaatio, toteutusaika ja keskeiset yhteistyötahot

• Kuvaus hankkeen tavoitteista, niiden toteutumisesta ja keskeisistä 
toimenpiteistä 

• Hakijan arvio laadullisten indikaattorien toteutumisesta ja 
vaikuttavuudesta (lomakepohja sisältää indikaattorit)

• Arvio siitä, miten hanke on 

1) edistänyt alueen matkailuelinkeinon elpymistä 
koronapandemian vaikutuksista 

2) vahvistanut matkailun koordinaatiota ja johtamista alueella 
sekä

3) edistänyt Suomen matkailustrategian toteutumista



Raportointi:
Loppuraportti

Loppuraportti toimitetaan viimeisen 
maksatushakemuksen yhteydessä. 

Loppuraportissa kuvataan 
väliraportissa olleiden asioiden lisäksi: 

• Hankkeen tulokset

• Hankkeen tulosten hyödyntäminen jatkossa ja 
selvitys, miten toimintaa jatketaan tuen 
päättymisen jälkeen, mahdolliset 
jatkotoimenpiteet

• Selvitys hankkeen toteutuneista kustannuksista 
ja rahoituksesta 

• Ilmoitus hankkeeseen liittyvän aineiston 
säilytyspaikasta 

• Päiväys ja virallinen allekirjoitus 



Muita 
huomioita 

• Maksatushakemus toimitetaan maakuntaliiton 
kirjaamoon sähköpostitse, mahdollisuuksien 
mukaan salattuna sähköpostina

• Tiedotuksessa ei tarvitse käyttää rahoittavien 
maakuntaliittojen logoja, mutta hankkeeseen 
liittyvissä aineistoissa ja sen sisällöistä 
tiedottamisessa on mainittava ohjeistuksen 
mukaan rahoituslähde eli Matkailuelinkeinon 
elpymistä edistävät kehittämishankkeet -rahoitus.

• Mikäli ilmenee tarvetta kustannusarvion 
muutoksille, olkaa yhteydessä rahoittajiin ja 
käsitelkää muutostarpeet ohjausryhmässä.

Huomioikaa, että kun tehdään muutoksia 
ostopalveluista henkilöstökustannuksiin tai 
päinvastoin, vaikuttaa tämä myös flat rateen.

#matkailualueetnousuun #turismregionernalyfter 



Kiitos ja tsemppiä hanketyöhön!


