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Sulkemisen valmistelutilanne
• Mavin sulkemisryhmä aloitti toimintansa keväällä 2012 ja
MMM-Mavi-Tike yhteistyöryhmä kesäkuussa 2012.
• Ryhmät valmistelevat ohjetta hallinnon sisäiseksi
työohjeeksi ja aikataululiitettä tulevista toimista. Tämä ohje
valmistuu tammikuussa 2013.
• Erityisesti Mavin sulkemisryhmä on valmistellut ohjetta
ELY-keskuksille, toimintaryhmille ja asiakkaille. Tätäkin
ohjetta on tehty yhteistyössä MMM-Mavi-Tike ryhmän
kanssa, mutta päävastuu on Mavissa.
– Ohje valmistuu helmi- ja maaliskuussa 2013. Tähän ohjeeseen
liittyy vielä muutamia avoimia kohtia.
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Sulkemisen valmistelutilanne
• Komissio on valmistellut siirtymäkauden säädöksiä. Päätös
asetuksen muuttamisesta tehtäneen alkuvuodesta 2013.
– Keskeisimpänä mahdollinen jatkoaika tukipäätösten tekemiselle
tiettyjen tukimuotojen osalta.
– Siinä tapauksessa, että varoja jäisi käyttämättä.

• Komissio ei ole vielä antanut suuntaviivoja sulkemisesta.
– Ohjelmakauden 2000 – 2006 osalta suuntaviivat sisälsivät tietoa
raportoinnista ja Komission aikatauluista.
– Ohjelmakaudella 2007 – 2013 näistä on pääosin säädetty jo
asetuksissa, joten suuntaviivojen osalta odotamme lähinnä
Komission aikatauluja ja mahdollisia täsmennyksiä viimeisen
vuosikertomuksen sisällöstä ja viimeisestä menoilmoituksesta.

Keskeisiä päivämääriä
• Viimeinen päivä tehdä tukipäätöksiä on 31.12.2013.
• Hankkeiden ja yritystukien toteutusaika päättyy
31.12.2014.
• Maatilainvestointien toteutusaika päättyy 28.2.2015
• Toimintarahan toteutusaika päättyy 30.4.2015.
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Sulkeminen ELY-keskuksissa
• Huomioita tulisi kiinnittää seuraaviin asioihin:
– Tukipäätöksissä asetettavaan toteutusaikaan. Toteutusaikoja tulisi
porrastaa, jotta maksuhakemukset tulisivat tasaisesti ja toimia
voitaisiin lopettaa tasaisesti.
– Tukipäätöksissä tulee kiinnittää erityistä huomioita ohjelmakauden
päättymisestä aiheutuviin asioihin, kuten siihen, että jatkoaikoja ei
voida myöntää ja maksuhakemusten pitää olla jätettynä
toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään 30.4.2015.
– Yksittäisiä toimia tulisi seurata tiiviisti koko loppuajan. Erityisesti v.
2013 pitää lopettaa kaikki hankkeet, joihin ei enää tulee
maksuhakemuksia, eli toteutus on päättynyt ja lomarahaa, korvausta tai –palkkaa ei haeta. Tämä on tärkeää valtuuksien
vapauttamisen näkökulmasta.
– Toimet, jotka eivät ole käynnistyneet pitää hoitaa pois.
(Myöntöpuoli ja jatkotoimenpiteistä vastaavat henkilöt.)
– Näistä asioista ei vastaa maksupäätösesittelijät, mutta he tekevät
yhteistyötä ja ilmoittavat havainnoistaan sekä myöntö- että
jatkotoimenpidepuolelle.

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman alueellisen osion
sidonnat ja maksut prosentteina ohjelman kehyksestä (31.12.2012)

Lähde: Hanke-DW

RTM 01/2013
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Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman
alueellinen osio (tilanne 31.12.2012)
Hanketukia myönnetty yhteensä 4717 kpl,
510 m€,
joista toimintaryhmien kautta 3154 kpl, 162 m€
- lopetettu 1789 (tr 1384) hanketta, 94 m€
- käynnissä 2928 (tr 1770) hanketta, 416 m€
Muutos 30.6.2012 jälkeen:
- 375 uutta hanketta
- 378 enemmän lopetettuja
Lähde: Hanke-DW

3 vähemmän
käynnissä
RTM 01/2013

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman
alueellinen osio (tilanne 31.12.2012)
Yritystukia myönnetty yhteensä 8761 kpl,
250 m€,
joista toimintaryhmien kautta 2605 kpl, 31 m€
- lopetettu 3856 (tr 1150) hanketta, 79 m€
- käynnissä 4905 (tr 1455) hanketta, 171 m€

Lähde: Hanke-DW

RTM 01/2013
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Sulkeminen ELY-keskuksissa
Hankkeiden lopettaminen
• Hankkeet tulee lopettaa Hanke2007-järjestelmässä sitä
mukaa kun se on mahdollista.
• 31.1.2013 tähän mennessä lopetettujen hankkeiden
peruuntuneet valtuudet jaetaan vuoden 2013
ensimmäisen lisätalousarvioin yhteydessä juhannuksen
tienoilla (huomioidaan myös muutospäätöksellä
pienennettyjen hankkeiden peruuntuneet valtuudet)

Sulkemiseen valmistautuminen ELY-keskuksissa
• Tuen saajia pitää neuvoa ja informoida maksuhakemusten
jättämisestä. Tuen saajia on kannustettava jättämään
hakemuksia toimenpiteen toteutuksen edistyessä.
• Tuen saajan kanssa kannattaa käydä keskustelua
maksuhakemuksen tekemisestä, jos on havaittavissa
osaamattomuutta tai maksuhakemuksia ei tule tuen
saajalta.
• Tuen saajalle kannattaa selvittää, mitä asioita
maksuhakemuksen tulisi sisältää. Mitään ylimääräisiä
asiakirjoja ei pidä toimittaa eikä myöskään pyytää.
TÄRKEÄÄ: kannustaa tuen saajia tekemään maksuhakemuksia.
ENNAKOINTI
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Sulkemiseen valmistautuminen ELY-keskuksissa
• asiakirjoja ei pyydetä varmuuden vuoksi ja erityiset tarpeet
kuten tilintarkastuskertomuksen pyytämiseen pitää olla
perusteet.
• Huomioitavaa on myös allekirjoitusten pyytämiseen liittyvät
kysymykset. Kirjanpitäjän ei tarvitse allekirjoittaa pääkirjaa
hanketuissa ja sähköisestä järjestelmästä otettuja
matkalaskuja, tuntikirjanpitoja ym. Tämä on tehty
sähköisessä järjestelmässä.
Tarkoituksenmukaisuus

Valmistautuminen sulkemiseen ELY-keskuksissa
• Lisäselvitykset pyydetään kerralla eli yhdellä
selvityspyynnöllä, jonka tekee maksupäätösesittelijä.
Lisäselvityksessä on oltava määräaika, joka yleensä on
kaksi viikkoa. Tämän jälkeen viranomaisella on
velvollisuus tehdä päätös!
• Hankalat tapaukset käsitellään heti alusta loppuun, ei
jätetä odottamaan parempia aikoja.
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Ennakot sulkemisen yhteydessä
• Loppukaudesta pitää kiinnittää erityistä huomioita
ennakoihin.
– Niitä ei tulisi maksaa. Jos maksetaan niin harkitaan ennakon
suuruutta tarkasti.
– Kannustettava tuen saajaa kuittaamaan ennakko pois
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Ongelmia on aiheuttanut
suuret ennakot, eli enimmäismääränä (20 %) maksetut. Ongelmia
aiheuttaa alitoteutuminen ja yksityinen rahoitus.
– Ennakon kuittaava maksuhakemus pitää käsitellä aina
kokonaisuutena loppuun. Jos tehdään korjaava maksupäätös
ennakkomaksuun, sitä ei saa jättää avoimeksi.
– Kun on tarkoitus periä tukea tuen saajalta takaisin, niin silloin pitää
tehdä takaisinperintäpäätös.

Ennakot koko maassa (12/2012)
Ennakot

Kuitatut ennakot

Valtio

EU

Valtio

EU+valtio yht.

4 608 818,94
2009
2 260 267,13

557 082,14

309 008,31

3 841 656,89

1 216 029,24

614 311,76

2 146 934,92

1 776 363,21

1 055 934,52

2010

2011

2012

Yhteensä

12 857 677,88

3 549 474,59

1 979 254,59

5 528 729,18
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Yhteenveto
• Vain valmiiksi harkittuja hankkeita pitäisi rahoittaa
viimeisenä tukipäätösvuonna.
• Haastavat tapaukset pitää ottaa käsittelyyn pikaisesti, eikä
jättää niitä odottamaan.
• Ennakkomaksuihin tulee kiinnittää huomioita.
• Neuvontaan ja ohjaamiseen on tärkeää panostaa
viimeisten vuosien aikana, jotta saamme sujuvasti
loppuun saatetuksi ohjelmakauden 2007 – 2013.

Linkki HankeDW:hen löytyy Aitta-ekstranetistä. ELYkeskuksella on yksi tunnus, jota kaikki käyttävät
kyseisessä ELY-keskuksessa.
Aitta-ekstranet
https://aitta.mavi.fi
Lisätietoja Aitasta: aitta@mavi.fi
Lisätietoja Aitan tunnuksista: kayttovaltuus@mavi.fi
HUOM! Lomakkeet löytyvät www.suomi.fi sivuilta
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