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Ruokavirasto ei jaa maksukortteja itse.

Maksukorttien lupajärjestely toteutettu jo Ruokavirastossa.

Kustannukset jakautuvat välittömiin maksukorttien 
latauskuluihin, liitännäistoimenpiteiden kuluihin (7%) ja 
hallintokuluihin (7%).

Kyseessä hankeavustus; keskiössä maksukorttien ja 
liitännäistoimet.

Aineellisen avun erityispiirteet
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• Julkisoikeudelliset yhteisöt ja yksityisoikeudelliset oikeushenkilöt, 
esimerkiksi järjestöt, seurakunnat tai kunnat

• Tuen tarkoitus on hyödyttää mahdollisimman laajaa joukkoa. Hakijalla 
tulee olla hankkeen aiheeseen liittyvää osaamista sekä edellytyksiä 
toteuttaa hanketoimintaa ja jatkaa toimintaa hankkeen jälkeen.

• Toteutetaanko hanke yhdessä katto-organisaation kanssa, yksin vai 
ryhmähankkeena?

− Huomioi resurssit; taloudelliset ja henkilöstö.
− Miksi yksin/yhdessä?
− Mitä hyötyjä ryhmähanke toisi?

Kuka voi hakea?
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• Valittava päätoteuttaja joka vasta koordinaatiosta.

• Sopimus osapuolten kesken.

• Osahankkeet voivat olla kestoltaan erilaisia.

• EURA2021-järjestelmässä lisätään osallistuvien organisaatioiden tiedot ja perustelut 
miksi toteutetaan ryhmähankkeena → osatoteuttajat jättävät hakemuksen 
päätoteuttajan kautta; osatoteuttajilla omat budjetit ja oma hankesuunnitelma.

• Hanke arvioidaan kokonaisuutena → osatoteuttajien suunnitelmat arvioidaan myös. 

• Kaikki osatoteuttajat vastaavat yhdessä yhteiseen hankesuunnitelmaan perustuen, 
mutta päätoteuttajalla kaikkiin osatoteuttajiin nähden ohjaava rooli.

• Kukin osatoteuttaja raportoi indikaattoritiedot maksuhakemuksen yhteydessä.

Ryhmähanke
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• Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa liitännäistoimien toteuttamiseksi 
mahdollista.

− Kolmas sektori tai julkinen toimija.

• Kuvaa yhteistyö hankehakemuksessa.

• Yhteistyön muodot hankekohtaisia. 

• Liitä alustavat yhteistyösopimukset hankehakemuksen liitteeksi.

• Yhteistyövelvoitetta ei kuitenkaan ole.

Hankeyhteistyö
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Aikataulu

• Suunnittele milloin maksukortit 
tilataan ja aktivoidaan →

• Miten kauan korttien   jakamisessa 
kestää (huomioi kortin 
voimassaoloaika 2kk)

• Hankkeen kesto enintään 2 vuotta 
(ensimmäinen hakukierros)

Liitännäistoimet

• Mitä?
• Kuka?
• Miten?
• (Kenen kanssa?)
• Konkretia!

Hankeviestintä

• Miten kohderyhmä saavutetaan?
• Mitä kanavia käytetään viestimiseen?

Henkilöstö

• Millaiset henkilöstöresurssit meillä on 
hankkeen toteuttamiseksi?

• Henkilöstön ja 
vapaaehtoistyöntekijöiden roolit?

Budjetti

• Haemmeko ennakkoa?
• Saavutettavien avunsaajien määrä → 

jaettavien korttien määrä 

Huomioi hankkeen valmistelussa
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Hallintokulut 7% 
Sisältää esimerkiksi:

- Vuokra, sähkö, vesi.
- Postituskulut keskusorganisaatiolta 

alueellisille organisaatioille (pois lukien 
maksukorttien postituskulut suoraan 
korttitoimittajalta).

- Korttien turvalliset säilytyskulut, esim. 
kassakaappi

- Tositteita ei tarvita!

Liitännäistoimien kulut 7%
- Sisältää esimerkiksi:

- Liitännäistoimien toteuttamiseen liittyvät 
palkkakulut

- Matkakulut
- Ostopalvelut, jne.

Tositteita ei tarvita!

Välittömät kulut eli maksukorteille ladattu summa

- Maksukorttien määrä * 40€
- Maksukorttien toimituskulut korttitoimittajalta tilaajalle

Kustannusmalli flat rate 7% 
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• Hanketoteuttaja voi hakea ennakkoa, tarve ennakolle ilmoitetaan jo 
hakiessa.

• Maksua voi hakea aina korttierittäin, tai harvemmin.

• Ei omarahoitusosuutta.

• Maksukortit muodostavat välilliset kulut. 

• Hankkeen budjetista 7% liitännäistoimiin ja 7% hallinnollisiin kuluihin. 

Maksatushakemukset ja niihin liittyvät käytännöt
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• Avustusten myöntäminen perustuu harkinnanvaraisuuteen. Harkinnanvaraisuutta ohjaa 
lainsäädäntö, yleiset avustusperusteet sekä muut ehdot.  Avustukset suunnataan hakijoille, jotka 
parhaiten kykenevät täyttämään avustusten myöntämisen kriteerit.

• Avustuksia myönnettäessä noudatetaan lakia ja hyvän hallinnon periaatteita. Näiden lisäksi 
avustusten myöntämisessä kiinnitetään huomiota seuraaviin kohtiin:

− Toiminnan vaikutukset; miten laaja kohderyhmä, erityisen haavoittuvassa asemassa oleva 
kohderyhmä tai toiminnan merkityksellisyys.

Hankkeiden valinta
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• Yleiset valintaperusteet ovat EU- ja kansalliseen lainsäädäntöön perustuvia vaatimuksia, joista 
rahoittavan viranomaisen tulee riittävästi varmistua ennen hankkeen hyväksymismenettelyä. 
Mikäli jokin yleinen valintaperuste ei täyty, hanke ei voi saada rahoitusta.

• https://rakennerahastot.fi/hankkeiden-yleiset-ja-erityiset-valintaperusteet

Yleiset valintaperusteet
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▪ Hanke tavoittaa aineellista apua tarvitsevaa kohderyhmää ja toimenpiteet vastaavat heidän akuuttiin 
tarpeeseensa saada terveellistä ruokaa ja/tai perushyödykkeitä (enint. 5 p.)

▪ Toiminnan pääasiallisena lopputuloksena kohderyhmään kuuluvat ovat saaneet terveellistä ruokaa ja/tai 
perushyödykkeitä.

▪ Tavoitteena on edistää sitä, että apu saavuttaa heidät, joiden avun tarve on akuutein ja suurin.
▪ Ensisijaisena kohderyhmänä on vähävaraiset työttömät ja heidän perheensä. Hankkeen kohderyhmää voi 

tarkentaa demografisten ja sosioekonomisten tekijöiden perusteella, esimerkiksi maahanmuuttajille tai 
yksinhuoltajille.

▪ Hanke ohjaa aineellisen avun saajia myös muiden palvelujen piiriin ja siten edistää heidän työllistymis- ja 
opiskelumahdollisuuksiaan tai muuta yhteiskuntaan integroitumista (enint. 5 p.)

▪ Aineellisen avun ohella hankkeissa tarjotaan samanaikaisesti myös ohjausta ja neuvontaa. Toiminnalla 
lisätään kohderyhmän tietoisuutta heidän mahdollisuuksistaan hyödyntää erilaisia palveluja ja 
tukimuotoja kuten sosiaali- ja terveydenhuoltoa, työllisyys- ja koulutuspalveluja sekä järjestöjen erilaisia 
toimintoja. Esimerkiksi avunsaajien velkaneuvonta, psykologinen tuki ja digiosaamisen kehittäminen 
edistävät heidän pärjäämistään pitkäaikaisesti.

▪ Hanke mahdollistaa apua saavien mahdollisuudet selvitä aiempaa paremmin arkielämään liittyvistä 
haasteista ja köyhyyden negatiiviset vaikutukset vähenevät (enint. 5 p.)

Erityiset valintaperusteet (enint. 15 p)
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▪ Hanke tukee sukupuolten tasa-arvoa

▪ Hanke tukee EU:n perusoikeuskirjan periaatteita ml. yhdenvertaisuutta, syrjimättömyyttä ja esteettömyyttä
▪ Alkuperäiskansa saamelaisten, romanien ja muiden väestöryhmien ja yhteisöjen tukeminen 

kulttuurisensitiivisesti on tärkeää ohjelmaa toteutettaessa. Vammaisten henkilöiden oikeuksien, 
työllistymismahdollisuuksien ja yhteiskunnallisen osallisuuden vahvistaminen sekä toimien saavutettavuus 
huomioidaan tuettavassa toiminnassa. Ohjelman toimet toteutetaan perusoikeuskirjan mukaisesti. 
Toimilla vähennetään osaltaan epätasa-arvoisuutta. 

▪ Hanke saavuttaa myös sosiaalisesti syrjäytyneet ja vaikeasti liikkumaan pääsevät.

▪ Hanke tukee kestävän kehityksen periaatteita ja unionin ympäristöpolitiikkaa
▪ Kestävän kehityksen mukaan ympäristö, ihminen ja talous otetaan tasavertaisesti huomioon 

päätöksenteossa ja toiminnassa. Tuettavaa toimintaa arvioidaan kestävän kehityksen kolmen osa-alueen 
mukaan. Kunkin hankehakemuksen kestävä kehitys arvioidaan, kun hakemukset käsitellään ja pisteytetään 
välittävissä toimielimissä. E

▪ Hanke tukee EU:n Itämeren alueen strategiaa https://balticsea-region-strategy.eu/about/implementation

Horisontaaliset valintaperusteet (enint. 12 p)

https://balticsea-region-strategy.eu/about/implementation
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• Hankeohjeistusta Ruokavirasto 
https://www.ruokavirasto.fi/tuet/elintarvikkeet/aineellinen-apu-esr/

• Rakennerahastot.fi https://rakennerahastot.fi/hanketoimijalle

• Välittävä toimielin ohjeistaa puhelimitse ja sähköpostitse

• Aloituskokoukset

• Hanketoteuttajien yhteistapaamiset mm. hyvien käytäntöjen jakamiseksi.

• EURA2021 https://static.eura2021.fi/ohjeet/EURA_2021_-kaytto-
ohje_hakijalle_ja_hanketoteuttajalle.pdf

Hankkeiden ohjeistus

https://www.ruokavirasto.fi/tuet/elintarvikkeet/aineellinen-apu-esr/
https://rakennerahastot.fi/hanketoimijalle
https://static.eura2021.fi/ohjeet/EURA_2021_-kaytto-ohje_hakijalle_ja_hanketoteuttajalle.pdf

