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- JyväsRiihen hallitus on puoltanut 9.3. kokouksessaan rahoitusta 13 
alahankkeelle, joiden kustannukset ovat yhteensä 120 000 €.

- Tuensiirtosopimukset on allekirjoitettu. Sopimuksella varmistetaan tuen 
myöntämisen ja maksamisen edellytysten täyttyminen sekä tuen ehtojen 
noudattaminen.

- Muutamia täydennyksiä vielä puuttuu alahankkeilta: rakentamiseen 
liittyvät lupa-asiat vireille viimeistään nyt, jotta eivät viivästytä käsittelyä! 
Rakentamisen luvat täytyy olla, jotta ELY-keskus voi tehdä 
viranomaispäätöksen. 

- Teemahankekokonaisuus on lähetetty käsiteltäväksi ELY-keskukseen. 
Täydennyspyyntöjä voi tulla vielä ELY-keskuksen käsittelyssä. 

- Viranomaispäätöstä odotellaan näillä näkymin kesäkuussa.
- Aloituslupa alahankkeille annetaan tänään 12.4.2022. 
- Hankkeen aloittaminen tapahtuu yhdistyksen omalla riskillä siihen saakka, 

kunnes ELY-keskuksen viranomaispäätös on saatu.

Virtaa-teemahanke



• JyväsRiihi on teemahankkeen koordinoija, mutta 
alahankkeissa hakija itse vastaa omasta hankkeestaan.

• Kun hanke on hyväksytty ELY-keskuksessa, 
alahankkeelle on hyväksytty kustannusarvio ja 
hankesuunnitelma, joiden mukaisesti hanke tulee 
toteuttaa

• Toteuttajalla on velvollisuus perehtyä rahoitusehtoihin.
• Hankkeen vetäjän ja yhdistyksen hallituksen väliset 

pelisäännöt selviksi: esimerkiksi laskujen 
hyväksymiskäytännöt, hankintojen teko ja vastuu 
maksuhakemuksesta.

Yleistä hanketoteutuksesta



• Tuen saannin edellytyksenä on, että hakija noudattaa 
tukiehtoja.

• Kustannuksia voi syntyä hankkeen toteutusaikana.  
Toteutusaikaa alahankkeille on 30.8.2023 saakka.

• Kirjanpito on järjestettävä osana tuensaajan kirjanpitoa. 
• Kirjanpito, muistiinpanot ja tositteet säilytettävä vähintään 

kolme vuotta siitä, kun maaseutuohjelman viimeinen maksu 
suoritetaan, arvion mukaan vuoden 2030 loppuun.

Yleistä hanketoteutuksesta 



• Ostot tehdään ja laskut maksetaan 30.8.2023 mennessä.
• Laskut ovat tuensaajalle eli hakijayhdistykselle osoitettuja ja 

tuensaajan maksamia. 
• Maksa ensin hankkeen toteuttamisesta aiheutuneet kustan-

nukset ja laskut hanketoteuttajan tililtä. Sen jälkeen kirjanpitäjä 
vie maksetut laskut kirjanpitoon. Laadi vasta sitten maksuhake-
mus kirjanpitoaineiston pohjalta.

• Jos maksat hankkeeseen liittyvän maksun omalla kortilla ja 
raha siirtyy yhdistykseltä sinulle, täytyy tehdä selkeä lasku, 
jossa on oma nimi, tilinumero, allekirjoitus, maksukuitti ja 
liitteeksi myös kuitti omasta verkkopankista.

• Älä käytä henkilökohtaisia etukortteja ostoksia tehdessä.

Hankkeen toteuttaminen



• Ensisijaisesti pyritään toteuttamaan hanke suunnitelman mukaisesti. 
• Tuensaajalla on ilmoitusvelvollisuus päätöksestä poikkeavasta 

toteutuksesta.
• Muutosta haetaan JyväsRiiheltä aina etukäteen kirjallisesti, esimerkiksi 

sähköpostilla. Muutoksesta on ilmoitettava aina ennen kustannusten 
syntymistä.

• Jos kustannukset jäävät alle hankesuunnitelman, kysy JyväsRiiheltä
lupaa käyttää säästyneitä varoja muuhun, jos se sopii 
hankesuunnitelmaan.

• Ei muutoshakemuksia kymmenien eurojen takia.
• Jos syntyy hankkeen kustannusarvion ylimeneviä kustannuksia, ne 

jäävät yhdistyksen maksettavaksi.
• Jatkoaikaa ei voida myöntää. 
• Jos päätyykin hankkimaan käytetyn tavaran suunnitellun uuden sijaan, 

on siitä pyydettävä lupa ja esitettävä perustelut ennen hankintaa 
JyväsRiihestä.

Mahdolliset muutokset toteutuksessa
tai kustannuksissa



• Hakuvaiheessa on ilmoitettu talkoita tietty määrä ja suunnitellusta 
talkootyösuunnitelmasta ja -määrästä pidetään kiinni. Jos talkoita 
kertyisi vähemmän, mutta muita kustannuksia suunnitellusti, myös tuki 
jää pienemmäksi.

• Talkootyölistat, lomake 3322L, löytyy Virtaa-hankkeen sivuilta
• Talkoolaisen pitää olla 15 vuotta täyttänyt henkilö.
• Talkoita voi syntyä heti hankkeen alusta lähtien (12.4.2022 alkaen).
• Täydennä talkootyölomake huolellisesti, esim. työtehtävien kuvaus 

kannattaa tehdä huolella.
• Talkootyön arvo: henkilötyö 15 € / h / hlö  ja konetyö 45 € / h 
• Talkootyö kuvaa konkreettista tekemistä ja vie hanketta konkreettisesti 

eteenpäin. Talkootyötehtävä on sellainen, että se voitaisiin ostaa myös 
muualta. Talkootyön tuloksena syntyy jonkin tuotos.

• Toteutuneiden talkootöiden tulee vastata suunnitelmassa esitettyjä 
tehtäviä.

Talkootyöt hankkeessa

http://www.keskisuomenmaaseutu.fi/leader-toiminta/leader_jyvasriihi/leader-toiminta/virtaa-teemahanke/alahankkeiden_maksatus


Talkootyön raportointi
• Tuensaajan nimi = oman 

yhdistyksenne nimi
• Hankkeen nimi = Virtaa-

teemahanke ja oman 
hankkeenne nimi

• Hankkeen numero on 
188582. 

• Selvitys ajalta –
esimerkiksi kesäkuu 2022

• Työtunnit kirjataan 
lomakkeelle 
päiväkohtaisesti, ei 
ajanjaksoja samalle 
riville.

• Täytettävä myös 
työtehtävän kuvaus

• Konetyön osalta merkintä 
laitettava sekä henkilölle 
(15 €) että konetyölle (30 
€) yht. 45 €.

• Talkootyöntekijä kuittaa 
omalla 
allekirjoituksellaan 
tehdyn työn.

• Talkootyölistojen 
hyväksyntä yhdistyksen 
nimenkirjoitussäännön 
mukaisesti.



• Kopio hankesuunnitelmasta kirjanpitäjälle, jotta hänkin tietää, 
mitkä kulut ovat hankkeessa hyväksyttäviä.

• Perusta hankkeelle oma kirjanpidon tili tai kustannuspaikka.
• Kaikkiin hankkeen tilitapahtumiin täytyy olla laskutosite.
• Tositteeseen tehdään merkinnät: numerointi 

tilitapahtumittain, mahdollinen kustannuspaikka, tiliöinti.
• Kirjaa tarvittaessa lisäselvityksiä tositteeseen, jotta selviää, 

miten hankinta liittyy hankkeeseen. Esimerkiksi laskussa lukee 
selitteessä lautaa → kirjoita selvennykseksi kylätalon terassin 
lattia.

Kirjanpito osana hankkeen toteuttamista



• Tuki maksetaan jälkikäteen hyväksyttävien ja toteutuneiden
kustannusten mukaan. 

• Teemahankkeen kustannusmalli on todellisiin kustannuksiin 
perustuva.

• Vain hankkeeseen kuuluvat kustannukset haetaan maksuun - ylitys 
jää hakijan maksettavaksi.

• Ei ennakkoa, maksatuksen jatkoaikaa tai lisämaksukertoja.
• Alahankkeiden tuki maksetaan sen jälkeen, kun Ruokavirasto on 

suorittanut tuen maksun JyväsRiihelle. 
• Maksuja haetaan annetun aikataulun mukaisesti.
• Hakija raportoi ja toimittaa maksuhakemuksen liitteineen 

määräaikaan mennessä JyväsRiiheen. 
• Kuntalainan saajat: kunnat maksavat lainan yhdistyksille vasta 

ELY:n viranomaispäätöksen jälkeen. Tuki maksetaan suoraan 
kunnan tilille. 

Maksatukset



Jaksot ja viimeinen maksuhakemuksen jättöpäivä JyväsRiiheen
1. Maksujakso 30.9.2022 saakka, maksuhakemus 15.10.2022
2. Maksujakso 30.2.2023 saakka, maksuhakemus 15.3.2023 
3. Maksujakso 30.8.2023 saakka, maksuhakemus 15.9.2023

• Yksi maksuhakemus alahanketta kohden eli koko alahanke haetaan maksuun 
yhdellä kerralla.   

• Maksuhakemus tehdään Ruokaviraston lomakkeella 3318 – linkki löytyy 
Virtaa-hankkeen nettisivuilta

• Julkinen tuki 60 %, josta 
ELY-keskukselta (EU + valtio) 70 %
Leader-ryhmältä (kuntaraha) 30 %

• Yksityinen rahoitus 40% (rahallinen osuus ja talkootyö)
• Maksuhakemuksen allekirjoittavat yhdistyksen nimenkirjoitussääntöjen 

mukaiset henkilöt. 
• Maksuklinikoita voidaan pitää hankekohtaisesti JyväsRiihen toimistolla tai 

etäyhteydellä. Varaa oma aika, niin voimme käydä hakemuksen läpi yhdessä.

Maksatuksen aikataulut

http://www.keskisuomenmaaseutu.fi/leader-toiminta/leader_jyvasriihi/leader-toiminta/virtaa-teemahanke/alahankkeiden_maksatus


Kokonaiskustannukset = kuitilliset kustannukset ja talkootyö 

Miten lasken kustannukset ja haettavan tuen?

Kuitillisten kulujen ja talkootyön suhde 
Esimerkiksi: Kustannukset yhteensä 15 000 €, josta talkoot 3 000 €. Kuitillisia 
kustannuksia on silloin 12 000 €.

Kuitillisia kuluja kohden mahtuvan talkootyön määrä maksuhakemuksella T2 
= Talkoot T / Kuitilliset kustannukset K * Maksujakson toteutuneet kuitilliset 
kustannukset K2

Esimerkki: olkoon maksujakson kuitilliset kulut 6000 €
Talkoita mahtuu (3000/12 000)*6000 =1500 €
Kustannukset yhteensä = 6000 € (kuitilliset kulut) + 1500 € (talkoot) = 7500 €

Talkootyö yhtä suuri kustannuksissa ja rahoituksen puolella. 



• Ote kirjanpidon pääkirjasta maksatusjaksolta
• Laskut eli menotositteet
• Tiliotteet tai kuitit maksetuista maksuista eli maksutositteet
• Talkootyölomakkeet, muista hyväksynnät
• Kilpailutusasiakirjat yli 2500 € yksittäisistä hankinnoista tai jos 

yhdeltä toimittajalta hankitaan tämän summan edestä
• Selvitys kustannusten kohtuullisuudesta dokumentoidaan, 

mikäli selvityksiä (esim. tarjouksia) ei ole toimitettu jo 
hakuvaiheessa

• Seurantalomakkeet 3306Dind ja 3306Lind → täydennetään 
toteuma samoille lomakkeille, jotka toimitettiin hakemuksen 
yhteydessä tai uusille lomakkeille. Saat kopiot täyttämistäsi 
lomakkeista toimistolta.

• Mahdollinen velka-/valtakirja välirahoituksesta
• Kopio rakennustarkastajan loppukatselmuspöytäkirjasta (mikäli 

rakennuslupa sitä vaatii) 
• Palovakuutustodistus (jos ei ole toimitettu jo hakuvaiheessa)
• Hankkeesta tehdyt lehtijutut
• Loppuraportti

Maksuhakemuksen liitteet

http://www.keskisuomenmaaseutu.fi/leader-toiminta/leader_jyvasriihi/leader-toiminta/virike-teemahanke/alahankkeiden_maksatus
http://www.keskisuomenmaaseutu.fi/leader-toiminta/leader_jyvasriihi/leader-toiminta/virike-teemahanke/alahankkeiden_maksatus


Maksuhakemuksen toimittaminen 

• Maksuhakemus jätettävä aikataulujen mukaisesti mennessä, kirjanpito 
täytyy olla tehtynä ennen maksuhakemuksen valmistelua. 

• Varaa aika ennen maksatuksen tekoa, katsotaan aineisto yhdessä läpi.
• Toimita maksuhakemus ja aineisto JyväsRiiheen mielellään sähköisesti 

esim. skannattuna, muista yhdistyksen sääntöjen mukaiset 
allekirjoitukset.

• Huolellisesti täytetty hakemus nopeuttaa maksatushakemuksen 
käsittelyä. Vastaa nopeasti mahdollisiin täydennyspyyntöihin.

• Virtaa-teemahanke käsitellään yhtenä hankkeena maksatuksessa, joten  
huolellisuudella edistät myös muiden alahankkeiden maksatusta.

• Varaudu tarkastuksiin niin, että voit esitellä rahoitetun kohteen ja 
hankkeelle kuuluvat alkuperäiset asiakirjat.

• ELY-keskus käsittelee maksuhakemuksen arviolta 2 kk aikana 
hakemuksen jättämisestä. Tuki maksetaan JyväsRiihestä kahdessa 
erässä, ensin kuntaraha ja sitten EU+valtio -osuus. 
Kuntalainatapauksissa maksu suoraan kuntaan. 



Kustannusten kohtuullisuus 

• Tarkistetaan ELY:ssä sekä myöntäessä että maksuhakemusten 
käsittelyssä.

• Jos tarjouksia tai kustannusten kohtuullisuutta ei ole mukana 
hakuvaiheessa, on hintavertailut liitettävä maksuhakemukseen.

• Pakollinen yli 2500 € hankintoihin, suositeltava myös pienempiin 
hankintoihin.

• Tavanomainen hintataso voidaan selvittää monella tavalla 
Tarjouspyynnöllä 
Sähköposti- tai puhelintiedustelulla
Internetistä, esimerkiksi verkkokaupoista  

• Myös alle 2500 euron kustannusten kohtuullisuus on pystyttävä 
perustelemaan. Dokumentoikaa, mistä hankinnan hintatietoja 
on selvitetty, ja mihin kustannusarviossa esitetty hinta perustuu, 
esim. kirjatkaa ylös verkkosivulinkit/hinnastojen 
tiedot/sähköpostitiedustelut.



• JyväsRiihen toiminta-alueen kunnat myöntävät  yleishyödyllisesti 
toimiville yhdistyksille hakemuksesta harkinnanvaraista kuntalainaa 
hankkeen toteutukseen.

• Yhdistys sopii välirahoituslainan aikataulusta ja muista 
välirahoitukseen liittyvistä asioista kunnan yhteyshenkilön kanssa.

• Jyväskylä EU-asiantuntija Iiris Asunmaa, 050 472 4253
• Laukaa elinkeinojohtaja Teemu Pinomäki, 050 4720 120
• Muurame Kunnanhallituksen käsittely, talousjohtaja Jukka 

Kaistinen, 050 311 9914
• Uurainen: Kunnanhallituksen käsittely, talous-ja

hallintopäällikkö Pasi Lievonen, 040 772 8545
• Jos hankkeessa on käytetään kuntalainaa, toimita JyväsRiiheen

kuntalainapäätös sekä valtakirja ja velkakirja.
• Rahoittaja maksaa hankkeen tuen suoraan kunnan tilille →

tilinumeroksi maksuhakemuksella Hyrrässä laitetaan kunnan 
tilinumero.

Kuntalaina 

http://www.keskisuomenmaaseutu.fi/files/8822/Kuntalainan_hakeminen_JKL_kaupunki_paivitys_2019.pdf
http://www.keskisuomenmaaseutu.fi/files/3444/Kuntalainan_hakeminen_Laukaa.pdf
http://www.keskisuomenmaaseutu.fi/files/12085/Kuntalainan_hakeminen_Muurame.pdf


• Tuen kohteen on oltava vähintään viisi vuotta samassa 
käytössä hanketuen viimeisen erän maksamisesta.

• Valtioneuvoston asetus maaseudun hanketuista: 
”Yleishyödyllistä investointia voidaan tukea, jos siitä saatava 
hyöty ohjautuu alueen asukkaille ja muille toimijoille. 
Investoinnin kohteen on oltava alueen asukkaiden ja 
toimijoiden käytettävissä.”

• ”Yleishyödyllisenä tuettavien tilojen ja välineiden tulee 
päätyä yleishyödylliseen, kaikille avoimeen ja voittoa 
tavoittelemattomaan toimintaan.”

• Muidenkin kuin jäsenten pitää pystyä esimerkiksi 
vuokraamaan tiloja ja laitteita.

• Käytöstä ei saa periä vuokraa ansaintamielessä, 
käyttökustannukset voi hyväksyä käytön hinnaksi.

Pysyvyys ja yleishyödyllisyys



• Hankkeen etenemisestä raportoidaan maksuhakemukseen. 
Maininta ”toteutui suunnitelman mukaan” ei riitä. 

• Jokaisesta investoinnista odotetaan valokuvia 
maksuhakemuksen liitteeksi ja JyväsRiihen käyttöön →
sitoumus tuensiirtosopimuksessa

• Valokuvilla todennetaan hankkeiden toteutuminen ja siten ne 
edistävät maksatuksen käsittelyä. 

• Ota kuvia toiminnasta: kun välineet ovat käytössä, 
kunnostetussa kohteessa toimitaan tai liikuntapaikalla on 
liikkujia. Myös talkookuvat ovat mukavia!

• 5-10 kuvaa/hanke 
• Kuvia voidaan käyttää JyväsRiihen viestinnässä. Muista 

kuvausluvat.
• Hankkeesta tehdään yhteinen loppuraportti.
• Jos esimerkiksi paikallislehti kiinnostuu hankkeestasi, 

muistathan mainita rahoituksesta: Hanke on saanut 
maaseuturahoitusta JyväsRiihen Virtaa-teemahankkeen kautta. 

Viestintä ja raportointi



Tuetussa hankkeessa edellytämme, että tuensaajan nettisivuilla 
näkyy maininta, että hanke on saanut maaseuturahoitusta Leader
JyväsRiihen kautta.

Hankkeen tiedotusmateriaalissa, kuten nettisivuilla ja  
ilmoituksissa on käytettävä seuraavia logoja: 
• EU-lippua ja maatalousrahaston tunnuslausetta 
• EU:n Leader-logoa, kun rahoitus on saatu Leader- ryhmältä

JyväsRiihi toimittaa tiedotuskyltit alahankkeille. 

Logot ladataan osoitteesta 
https://maaseutu.kuvat.fi/kuvat/Logot,+lomakepohjat+ja+markkinointikuvat/

Viestintä ja raportointi

https://maaseutu.kuvat.fi/kuvat/Logot,+lomakepohjat+ja+markkinointikuvat/


Osoita hankkeesi vaikutukset  

Määrittele hankkeesi alussa ainakin yksi muutos, jonka uskot sen 
aiheuttavan. Pohdi, miten tätä muutosta voidaan seurata ja mitata ja tuoda 
esille. Loppuraportoinnissa pyydämme tietoa hankkeenne vaikutuksista.

1) Mikä on muutos, jota hankkeella tavoitellaan?
2) Millä mittarilla muutosta seurataan?
3) Miten muutos osoitetaan?
4) Mikä on toisin, kun hanke loppuu? Kuinka vaikutus pidetään yllä?
5) Kenelle kaikille muutoksesta kerrotaan ja miten?

Tuensaajan viestintäohjeet
Vinkkejä hankeviestintään
Havainnoi vaikuttavuutta ja viesti siitä! 

https://www.maaseutu.fi/maaseutuverkosto/tuenhakijalle/viestintaohjeet-ja-materiaalit/
http://keskisuomenmaaseutu.fi/files/3887/Hanketoteuttajan_viestintaohjeet_10.8.2016.pdf
http://www.keskisuomenmaaseutu.fi/files/8320/Vaikuttavuus_tehtavakirja.pdf


• Hankesuunnitelman ja maksatusaikataulujen noudattaminen  
• Muutokset – ilmoita esim. tarve hankesuunnitelman muutokseen, 

nimenkirjoitusoikeuden muutos ym.
• Hae maksuun vain tukikelpoiset kustannukset, tarvittaessa tositteelle 

lisätietoja.
• Seuraa talkootöiden kertymistä ja muista talkootyölomakkeiden 

käyttö, muista allekirjoitukset.
• Raportointiin mukaan valokuvia 
• Varaudu tarkastuksiin niin, että voit esitellä rahoitetun kohteen ja 

hankkeelle kuuluvat alkuperäiset asiakirjat.
• Ohjeiden noudattaminen ja huolellisuus 

– alahankkeita on yhteensä 13, ja kaikki ovat samassa veneessä.

Kiinnitä erityistä huomiota



Osoitteesta www.keskisuomenmaaseutu.fi/virtaa      
löydät 
• Tämän esityksen
• Tarvittavat lomakkeet ja ohjeet
• Ajankohtaiset uutiset

Materiaalit

http://www.keskisuomenmaaseutu.fi/leader-toiminta/leader_jyvasriihi/leader-toiminta/virtaa-teemahanke


JyväsRiihi on facebookissa ja instagramissa, 
otathan kanavat seurantaan!

Tilaa JyväsRiihen uutiskirje 
http://keskisuomenmaaseutu.fi/ajankohtaista/tilaa_uutiskirje

JyväsRiihen jäseneksi ovat tervetulleita alueen asukkaat, 
yhdistykset ja yritykset. Jäsenet takaavat, että 
maaseuturahoitusta on jatkossakin tarjolla Jyvässeudulla.

Viestintäkanavat ja JyväsRiihen jäsenyys

http://keskisuomenmaaseutu.fi/ajankohtaista/tilaa_uutiskirje
http://www.keskisuomenmaaseutu.fi/leader-toiminta/leader_jyvasriihi/yhdistys/jasenyys


Yhdistys- ja asukasilta  

Tiistai 26.4. klo 17–18
Tilaisuudessa kerromme, millaisia palveluita JyväsRiihi tarjoaa 
alueen yhdistyksille ja esittelemme JyväsRiihen tulevia 
painopisteitä rahoituksen jaossa.

Lisäksi herättelemme keskustelua mm. seuraavista aiheista: 
• Miten osallisuutta lisätään kylissä?
• Millaista toimintaa kyliin tarvitaan?
• Miten nuorten viihtyvyyttä parannetaan yhteisöissä?
• Miten edistetään paikalliskulttuuria?
• Miten turvallisuutta ja muutosvalmiutta lisätään kylissä?
• Millaista tukea tai tietoa ilmasto- ja ympäristöhankkeiden 

toteuttamiseen tarvitaan?
• Miten JyväsRiihi voisi palvella parhaiten paikallisessa 

kehittämisessä?

Paikalla keskustelemassa Keski-Suomen kylien kyläasiamies 
Reena Laukkanen-Abbey ja Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki 
ry:n kehittämispäällikkö Katariina Luoto.

Tilaisuus järjestetään Teams-etäyhteydellä. Ilmoittauduthan 
mukaan viimeistään kahta päivää ennen tilaisuutta: 
toimisto@jyvasriihi.fi.



Lisätiedot:
Jenni Tiainen / JyväsRiihi
044 988 2154 
jenni.tiainen@jyvasriihi.fi

www.keskisuomenmaaseutu.fi/virtaa
www.keskisuomenmaaseutu.fi/jyvasriihi

mailto:jenni.tiainen@jyvasriihi.fi
http://www.keskisuomenmaaseutu.fi/virtaa
http://www.keskisuomenmaaseutu.fi/jyvasriihi

