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1.

JOHDANTO
Päätettäessä kaupungin osallistumisesta EU-hankkeeseen, on jokaisen
hankkeen kaupungille tuottama lisäarvo tunnistettava, yksilöitävä ja tuotava
riittävän selkeästi esiin, koska hanketoiminta väistämättä sitoo kaupungin
omia resursseja. Tämä tarkoittaa, että hankkeiden on palveltava kaupungin
kokonaisetua ja kehittämistavoitteita, jotka on viime kädessä voitava
palauttaa kaupunginvaltuuston hyväksymään strategiaan.
Uudenkaupungin kaupungin EU-hanketoiminnan ohjeistuksen
periaatteellisena lähtökohtana on, että kaupungin hanke on tarpeellinen ja
organisaatiossa luodaan tarvittavat edellytykset ja kannustimet
menestyvälle hanketoiminnalle. Edellytysten luomisen tulee kattaa hankkeen
koko elinkaari hankkeiden synnystä aina toteuttamiseen ja tulosten
käyttöönottoon saakka.
Hanketoiminnassa menestymisen varsinainen ydin löytyy hankkeen
sisällöstä eli viime kädessä ideoista, innovaatioista. Yhtä tärkeää on kuitenkin
huolehtia menestyksen laadullisista ja teknisistä edellytyksistä mm.
hakemustekniikan, muotoseikkojen ja viestintä- ja markkinointitekijöiden
osalta.
Uudenkaupungin kaupungin voimassa olevaa hankeohjeistusta on tarkistettu
sisäisen valvonnan ja raportoinnin sekä käyttäjien tarpeista käsin. Erityisesti
raportointiin, kirjanpitoon ja arkistointiin kaivattiin yksityiskohtaisempia
ohjeita. Tarkistukset on valmisteltu talousosastolla yhteistyössä hallintoosaston, projektien toteuttajan (esimerkkinä KasiMajakka-projekti) sekä
arkistotoimen kanssa.
Uudenkaupungin kaupungin EU-hankeohjeistuksessa on hyödynnetty
Tampereen, Raision, Kuopion, Vaasan ja Turun kaupunkien vastaavia
ohjeita. Lisäksi Uudenkaupungin ohjeissa on pyritty ottamaan huomioon niitä
kokemuksia, joita on kertynyt Uudenkaupungin omista EU-hankkeista.
Tärkeimmät muutokset:
-

Kirjanpito-ohjeistusta on yksityiskohtaistettu (kappale ”Kirjanpidon
ja muun laskentatoimen erityiskysymyksiä”).

-

EU-asiakirjojen säilytystä koskevat ohjeet on uudistettu (kappale
”EU-asiakirjojen rekisteröinti ja arkistointi ”).

-

Hankkeen raportointia koskevat ohjeet (kappale EU-projektin
seuranta ja valvonta)
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Hankkeisiin osallistumisesta päättäminen:
Kaupunginhallitus myöntää kaikille EU-hankkeille valmisteluluvan ja
käsittelee kaikkien EU-hankkeiden lopulliset hakemukset ja päättää
samalla kaupungin sitoutumisesta hankkeisiin. Liite 1: EU-projektin
hakemus ja rekisteröintivaiheet.
EU-hanketoiminnan perusperiaatteena on, että yksiköt vastaavat EUhankkeiden sisällöstä ja keskushallinto puolestaan kokonaisuuden tasolla
EU-projektitoiminnan seurannasta, edellytysten luomisesta, teknisestä
tuesta ja kehittämisestä.

2.

EU-HANKKEET
Käytännössä EU-hanketoimintaan ryhdytään, kun:
-

on olemassa kehittämistarve/idea, jolle löydetään soveltuva
EU-rahoitusohjelma;

-

haettavaksi tulee kiinnostava EU-rahoitusohjelma, johon aletaan
kehittää hanketta;

-

kaupunkia pyydetään osapuoleksi jonkin muun tahon
koordinoimaan EU-hankkeeseen.

Koska kaupungin oma panostus eli vastaraha muodostaa lähes aina
huomattavan osuuden yksittäisen hankkeen kokonaiskustannuksista,
osallistumisen motiivit on selvitettävä tarkoin projektikohtaisesti.
Hankkeen tulisi olla niin hyvä, että se voitaisiin toteuttaa riippumatta
siitä, saadaanko EU-rahoitusta vai ei. EU-hankkeilla saattaa olla tärkeä
toiminnallinen rooli, mutta sisällöllisesti EU-hankkeilla ei ole itseisarvoa.
EU-rahaa ei haeta vain rahan vuoksi.
Uudenkaupungin kaupungin roolit EU-hankkeissa
Kaupunki voi osallistua EU-hankkeisiin neljällä eri tavalla. Eri
vaihtoehdoissa kaupungin rooli hankkeen resurssien lähteenä ja
koordinoijana on erilainen.
1. Kaupungin oma hanke
Kaupungin omassa hankkeessa suunnittelusta ja toteutuksesta
kokonaisuudessaan vastaa joko yksi tai useampi kaupungin yksikkö
yhdessä. Jos projektin toteutus perustuu yhteistyöhön, määrätään yksi
osallistuvista yksiköistä projektin veto- ja koordinointivastuuseen.
Molemmissa tapauksissa kaupunki toimii koordinaattorin roolissa.
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2. Yhteishanke
Yhteistyöhankkeen toteuttamisesta vastaa kaupungin yksikkö
yhteistyössä yhden tai useamman kaupungin organisaation ulkopuolisen
osapuolen kanssa. Kaupungin organisaation ulkopuolinen osapuoli voi olla
joko kotimainen tai jostakin muusta maasta. Tällöin kaupunki toimii
koordinaattorin roolissa. Jos kyseessä on kansainvälinen projekti, vain
koordinaattori on juridisessa vastuussa EU:n komissiolle projektin
onnistuneesta läpiviennistä.
3. Osallisuushanke
Osallisuushankkeen toteuttajina ovat kaupungin yksikkö sekä
organisaation ulkopuolisia osapuolia. Merkittävin ero
yhteistyöhankkeeseen nähden on, että osapuolihankkeessa projektin vetoja koordinointivastuussa on kaupungin organisaation ulkopuolinen taho.
Projektin osapuolet voivat sopia projektin yhteisvastuusta, jolloin jonkin
osapuolen ollessa kykenemätön hoitamaan osuutensa, vastaavat jäljelle
jääneet osapuolet yhdessä myös tästä osuudesta. Osapuoliprojektissa
kaupunki on partnerin roolissa.
4. Rahoitushanke
Rahoitushankkeessa kaupunki toimii ainoastaan projektin osarahoittajana.
Rahoitusprojektin toteuttamisesta vastaa jokin muu osapuoli, esim. jokin
kolmannen sektorin taho, ja projektilla on yhteishyödyllistä merkitystä.
Menettelytavat hallinnossa
EU-hankkeen valmistelu-, suunnittelu- ja toteutusvastuu on yksiköillä.
Palvelukeskusten hallintoyksiköt huolehtivat EU-hankkeen viemisestä ao.
toimielinten käsiteltäväksi sekä näiden informoimisesta niistä
toimenpiteistä, jotka ovat suunnitteilla tai vireillä koskien EU-hankkeita.
EU-hankkeiden yleinen koordinointivastuu on kaupunginkanslian hallintoosastolla, jonka tehtävänä on kaupungin hankerekisterin perustaminen ja
ajankohtaisen tiedon välittäminen EU-ohjelmista.
Päätöksenteko kaupungin osallistumisesta EU-hankkeisiin
EU-hankkeita koskevassa päätöksenteossa keskeisiä tekijöitä ovat:
-

hankkeen kokonaiskustannussitovuus kaupungille (vaadittava
omarahoitusosuus sekä henkilöstöresurssien sitominen),
hankkeen vaikutus muihin organisaation resursseihin (määrärahat
ja henkilöt)
kustannusvaikutusten kesto (yksi- tai useampivuotiset
menositoumukset)
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-

kustannusten ja hyötyjen keskinäinen suhde.

Uudenkaupungin kaupunki on tehnyt varauksen vuoden 2006 lopussa
päättyvän EU-ohjelmakauden aikana toteuttavien projektien
rahoittamiseksi. Varausta voidaan käyttää pääasiassa ns. EU-projekteihin
ja muihin osittain ulkopuolisella rahoituksella toteutettaviin projekteihin.
Vuositasolla varausta on käytettävissä 200.000 euroa. Samalla on
päätetty, että kaupunginhallituksen on hyväksyttävä kaikki varauksella
katettavat projektit.
Koska hankkeilla, pienilläkin, on monenlaisia heijastusvaikutuksia muuhun
organisaatioon, tulee Uudenkaupungin kaupunginhallituksen päättää
kaupungin osallistumisesta kaikkiin EU-hankkeisiin. Kaupunginhallitus
käsittelee hanke-ehdotuksia kahdessa vaiheessa: 1. esisuunnitelman
hyväksyminen ja 2. hakemuksen hyväksyminen ja päätös kaupungin
sitoutumisesta hankkeeseen.
Toimielinten käsittelemä projektin esisuunnitelma valmistellaan
kaupunginhallitukseen. Kaupunginhallituksen päätös merkitsee
ensimmäisessä vaiheessa lupaa valmistella varsinaista hakemusta.
Toisessa vaiheessa kaupunginhallitus käsittelee varsinaista hakemusta ja
kaupunginhallituksen päätös merkitsee kaupungin sitoutumista
hankkeeseen.
Sitoutuminen EU-hankkeeseen tapahtuu joko aiesopimuksella tai
hakulomakkeen allekirjoituksella. Asiakirjat allekirjoitetaan vahvistettujen
sääntöjen ja päätösten edellyttämällä tavalla.
Liitteenä 1 kaaviokuva EU-projektin valmisteluvaiheen päätöksenteosta
kaupungin organisaatiossa.

3.

HANKEVALMISTELU JA HAKEMUSPROSESSI
Polku ideasta EU-hankkeeksi sisältää neljä vaihetta:
1.
2.
3.
4.

hankevalmistelu
hakemusprosessi
toteutus
hankkeen tulosten soveltaminen käytäntöön

Hankevalmistelu
Hankkeen valmisteluvaiheessa ideasta jalostetaan hankeluonnos, jossa
suunnitteilla olevan projektin pääasiallinen sisältö, toiminnot ja tavoitteet
esitetään ja kuvataan. Valmisteluvaiheen keskeisiä kysymyksiä ovat myös
resurssienhallinta: raha- ja henkilöresurssit, suunnitellun toiminnan
sijoittuminen kaupungin hallintoon, työnjako ja vastuusuhteet. Tärkeää on
niin ikään se, millaisin toimenpitein suunnitteilla olevaa hanketta tullaan
viemään eteenpäin etenkin mahdollisten työkumppaneiden ja rahoittajien
suuntaan. Hankevalmistelun tuloksena syntyy alustava projektikuvaus.
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Hakemusprosessi
EU-hankkeen hakemusprosessissa nojaudutaan keskeisesti EU:n
ohjelmakohtaisiin lomakkeisiin ja ohjeisiin sekä määräaikoihin, joiden
puitteissa hakemus on saatava valmiiksi. Hankesuunnitelman tulee
sisältää yksityiskohtaiset tiedot mm. hankkeen talousarviosta,
toteutusaikataulusta, resurssoinnista, raportoinnista, ohjauksesta ja
valvonnasta. On myös syytä kiinnittää erityisesti huomiota siihen, että
hallinnolliset toimenpiteet, kuten esimerkiksi seuranta ja raportointi,
synnyttävät kustannuksia, jotka on sisällytettävä talousarvioon jo
suunnitteluvaiheessa. Hankesuunnitelmaan on saatava myös
yhteistyökumppaneiden sitoumukset hankkeen toteuttamisesta.
Hakemusprosessin olennainen osa on hankkeen edistämiseen ja
läpimenoon tähtäävä aktiivinen toiminta (lobbaaminen), jota voidaan
hankkeesta riippuen toteuttaa niin paikallisella, kansallisella kuin
eurooppalaisella tasolla.
Hankkeen toteutus
Seuraavassa selostettuja menettelytapoja sovelletaan pääsääntöisesti
silloin, kun kaupunki toimii hankkeen koordinaattorina.
Vastuut ja päätöksenteko
Jokaiselle EU-hankkeelle on nimettävä sen toiminnasta ja taloudesta
vastaava henkilö. Henkilön nimeää ao. toimielin tai kaupunginhallitus.
Toimielimen on päätettävä myös hankkeen menojen hyväksyjästä sekä
hankintavaltuuksien myöntämisestä. Jos hanke on usean yksikön
yhteinen, on nimettävä lisäksi yksikön osuudesta vastaavat henkilöt.
Käytännössä eteenkin suurimmissa hankkeissa nimetään
projektipäällikkö, joka voi olla joko päätoiminen tai osa-aikainen.
Projektipäällikön valinta (oman organisaation sisältä tai ulkopuolelta)
harkitaan tapauskohtaisesti. Useissa hankkeissa toiminnan ohjaajana ja
valvojana toimii ohjausryhmä, johon nimetään edustus hankkeen
tärkeimmistä sidosryhmistä. Jos kaupunki on keskeisesti mukana
hankkeessa joko käynnistäjänä tai rahoittajana, se tulee huomioida
puheenjohtajan valinnassa.
EU-hankkeen rahoitussuunnitelmaan tulee sisältyä selvitykset siitä,
-

mikä toimielin päättää kaupungin rahoitusosuudesta

-

edellyttääkö hankkeen toteutuminen määrärahoja tulevien
vuosien talousarviossa.

Jos EU-hanke toteutetaan erikseen sitä varten perustettavassa
projektiorganisaatiossa, hanke tarvitsee ennen toiminnan aloittamista
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kaupunginhallituksen tai muun toimielimen päätökset mm. seuraavista
asioista:
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1.

talousarvion hyväksyminen

2.

päätös projektin hallinnollisen johtamisen ja henkilökunnan
palkkaamisen vastuuhenkilöistä

3.

päätös valtuudesta hyväksyä projektia koskevat laskut

4.

päätös projektin johtajan nimeämisestä

5.

päätös ohjausryhmän nimeämisestä huomioiden
projektipäätöksen mahdolliset ehdot

6.

päätös projektin johtajan hankintavaltuuksista

7.

päätös siitä, kuka vastaa projektin kustannusten seurannasta,
laskutuksesta, maksatushakemusten laatimisesta sekä tulojen
perinnästä

TALOUDENPITO JA ASIAKIRJOJEN HALLINTA
EU-hankkeet kaupungin talousarviossa
Hankkeesta päävastuussa oleva toimielin sisällyttää hankkeen
talousarvioonsa siten, että kustakin hankkeesta muodostetaan oma
erillinen tulosyksikkö (laskentakohde). Hankkeelle tehdä talousarvio, jossa
esitetään hankkeen toiminnalliset tavoitteet sekä niiden edellyttämät
määrärahat ja tuloarviot.
EU-projektin talouteen sovelletaan kaupungin yleisiä talouden pidosta
annettuja säädöksiä, ohjeita ja periaatteita. Talousarviossa EU-projektit
käsitellään normaaleina projekteina palvelukeskusten ja tulosalueiden
budjeteissa. Projektien rahoitusta varten talousarvioon hyväksytään
tiedossa olevien päätettyjen projektien edellyttämät määrärahat.
Projekteihin voidaan kaupunginhallituksen erillisellä päätöksellä käyttää
yhteistoiminnan tulosalueella olevia EU-projektimäärärahoja.
Talousarvioon sisältymättömät euromääräisesti suuret tai muuten
merkittävät sekä useita toimialoja koskevat projektit rahoitetaan
talousarvion muutoksena ja katetaan kaupunginhallituksen käytössä
olevalla EU-projektivarauksella tai muilla varoilla. Talousarviossa on
varauduttava projektin nettomenoihin.
Arvonlisäveron osalta on selvitettävä EU-projektin tukipäätöksistä, onko
arvonlisävero tukikelpoinen kustannus. Jos se on tukikelpoinen, projektin
tilityksiin liitettävät raportit tulostetaan arvonlisäveroineen.
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Projektien EU-rahoitusta maksetaan vuoden aikana erillisten
maksatushakemusten / tilitysten perusteella pääsääntöisesti
jälkirahoitteisesti. Tilinpäätösvaiheessa projektin menot ja tulot on
jaksotettava oikealle tilikaudelle.
Rahoittajan kanssa on selvitettävä, hyväksytäänkö sisäiset menot ja
minkä suuruisena projektin kustannuksiin. Samoin on selvitettävä
hyväksytäänkö investoinnit projektin kustannuksiin, mikäli niistä ei
tukipäätöksessä erikseen mainita. Tämän jälkeen investoinnit esitetään
erikseen projektin talousarviossa.
Jos investointeja ei hyväksytä projektin kustannuksiin, investointihankinnat
kirjataan kaupungin kirjanpitoon käyttöomaisuuslaskentaohjeen
mukaisesti, eli alle 8500 euron hankinnat käyttömenoksi ja yli 8500 euron
hankinnat käyttöomaisuuteen taseeseen. Koska vuokraus- ja
leasingkulut ovat yleensä tukikelpoisia menoja, kannattaa em. kalusto
yleensä vuokrata.
Talousarviossa varaukset EU-hankkeisiin voidaan esittää yhtenä
summana. Käyttösuunnitelmassa valtuustoon nähden sitovat määrärahat
jaetaan pienempiin osiin. Käyttösuunnitelman vahvistaa toimielin, jonka
vastuulla hanke on.
Ao. toimielimen vahvistama EU-hankkeen budjetti liitetään seurantiedoksi
kirjanpitojärjestelmään.
Investointiosa:
Jos hanke on investointihanke tai hankkeeseen sisältyy investointeja,
hanke käsitellään talousarvion investointiosassa, joka sisältää
investointisuunnitelmat talousarviovuodelle ja suunnitelmavuosille.
Useamman vuoden aikana toteutettava hanke jaetaan eri vuosille.
Investointiosassa käsitellään aktivoitavat hankintamenot. Tuloarvioon
otetaan hankkeeseen saatavat investointimenon rahoitusosuudet.
EU-hankkeiden palkkahallinto, kirjanpito ja maksuliikenne
EU:n ja muiden rahoittajien vaatima kirjanpito ja muu talousseuranta
(millä tasolla ja miten) on selvitettävä jo hankkeen suunnitteluvaiheessa
(hakuvaiheessa).
Talousseurannan osalta on otettava yhteys kaupungin talousosastoon
hyvissä ajoin, mielellään jo hakuvaiheessa. Asianmukainen kirjanpito ja
muu talousseuranta on järjestettävä niin, että seuranta, sisäinen valvonta
sekä tulosten arviointi antaa kulloinkin hankkeesta oikean kuvan ja että
tiedot saadaan järjestelmästä ilman käsin tehtävää poimintaa ja laskentaa.
Menojen ja tulojen seurannassa käytetään kaupungin tilikarttaa. Mikäli
rahoittaja edellyttää muuta erittelyä, sovitaan kirjanpidon järjestämisestä
erikseen. Poikkeukset ratkaistaan aina tapauskohtaisesti.
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Jokaisesta hankkeesta muodostetaan erillinen tulosyksikkö, johon
kohdennetaan kaikki hankkeesta aiheutuvat menot ja tulot. Lisäksi
sovitaan talousseurantaraporttien aikataulusta ja siitä, kenelle ne
toimitetaan.
Henkilökunnan palkkaamisessa noudatetaan kaupunginhallituksen ohjeita.
Palkkauksessa noudatetaan kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta.
Ellei ratkaisuvaltaa ole siirretty projektin perustamispäätöksessä,
ratkaisuvalta sijaisten ja tilapäisen henkilön palkkaamiseen määräytyy
kaupungin normaalien ohjeiden mukaisesti.
Kirjanpidossa ja muussa laskentatoimessa noudatetaan kuntalakia,
kirjanpitolakia soveltuvin osin, kirjanpitolautakunnan ja sen kuntajaoston
ohjeita ja lausuntoja sekä muita laskentatointa ja taloushallintoa ohjaavia
erityislakeja.
Hankekohtaisten EU-kirjanpito-ohjeiden lisäksi noudatetaan ao.
ministeriön ja muun kotimaisen rahoittajan tuen saamiseksi antamia
menettelyohjeita.
Palkat ja ostolaskut maksetaan kaupungin maksuliikenteen yhteydessä
yhteiskäyttöisiä palkanlaskenta- ja ostoreskontrajärjestelmiä käyttäen.
Kirjanpidon ja muun laskentatoimen erityiskysymyksiä
Kirjanpidon kanssa sovitaan oman laskentakohteen ja sitä vastaavan
kirjanpidon lyhenteen avaamisesta EU-projektille talousseurantaa varten.
Tieto laskentakohteesta ja kirjauslyhenteestä tulee tallentaa
hankerekisteriin.
Alkuperäiset tositteet säilytetään 10 vuotta viimeisestä maksatuksesta
ohjelmakauden päättymisestä lukien. Tositteet tulee arkistoida erikseen
muista tositteista.
EU-projektia koskevat alkuperäiset ostolaskut otetaan erilleen EUprojektien kansioon säilytettäväksi säädetyn ajan. Kaikki
ostoreskontratositteet säilytetään ostolaskunkäsittelyjärjestelmän
sähköisessä arkistossa.
EU-projektien kassa-, laskutus- ja muistiotositteet kirjataan ja säilytetään
omina tositesarjoinaan, ja ne säilytetään säädetyn ajan.
Palkka- ja matkalaskutositteet, laskujen maksatukseen liittyvät tositteet ja
myyntisuoritustositteet säilytetään kaupungin muiden tositteiden joukossa.
Tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen projektikansioon otetaan
kirjanpidosta pääkirja projektin laskentakohteelta koko vuodelta
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(rajaustekijät: kaikki tositelajit, ulkoiset ja sisäiset, kaikki kirjanpidon tilit,
aikarajaus koko vuodeksi, ja alv-tiedot
Tuen maksatusta varten ilmoitettavan pankkitilin tulee olla
Uudenkaupungin kaupungin pankkitili. Projekteja varten ei saa avata omia
pankkitilejä. Projektivastaavan on ilmoitettava laskuttajille, millaisia
kustannuksia projektia koskeviin kaupungin sisäisiin laskutuksiin saa
sisältyä.
EU-asiakirjojen rekisteröinti ja arkistointi
Yleistä
Projekteissa noudatetaan kaupungin omia EU-hankeohjeita ja rahoittajan
antamia projektikohtaisia ohjeita. EU-hankerekisteriä ylläpitää kaupunginkanslian kirjaaja. Jokainen projekti on oma arkistonmuodostajansa.
Rekisteröinti
Projektiasiakirjojen hallinnollinen käsittely kirjataan
asianhallintajärjestelmään. Jokainen EU-projekti saa oman
diaarinumeron siinä vaiheessa kun päätös projektista tehdään. Asiakirjat
on toimitettava kirjaamoon kirjattavaksi.
Kirjaaja lähettää lopullisen hakemuksen (allekirjoitettuna) rahoittajalle.
Projektivastaavien tulee huolehtia siitä, että saapuvat ja lähtevät EUasiakirjat toimitetaan kirjaamoon kirjattaviksi. Myös sähköpostilla
saapuneet/lähetetyt projektiasiakirjat on kirjattava.
Arkistointi
Vastuu projektiasiakirjoista kuuluu projektivastaavalle..
Projektin päätyttyä määräajan ja pysyvästi säilytettävät asiakirjat
arkistoidaan erikseen. Ohjelmakausi voi olla pitempi kuin projektin
kestoaika. Tällöin määräajan säilytettävien asiakirjojen säilytysaika
lasketaan ohjelmakauden päättymisestä. Kotelon selkään merkitään
projektin nimi, asiakirjasarjat ja vuodet sekä hävittämisvuosi.
Asiakirjat luovutetaan projektin toteuttamisesta vastuussa olevan
palvelukeskuksen arkistovastuuhenkilölle, joka aikanaan luovuttaa
pysyvästi säilytettävät asiakirjat kaupungin keskusarkistoon.
Tositeaineistot
Projektien tositteet on säilytysaikojen erilaisuudesta johtuen säilytettävä
erillään muusta tositeaineistosta. Tarkemmat ohjeet ovat kohdassa
Kirjanpidon ja muun laskentatoimien erityiskysymyksiä.
Tarkemmat ohjeet arkistoinnista ovat liitteessä 4.
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Hankkeen seuranta, raportointi ja tarkastusvelvoitteet
Kirjanpito tuottaa hankkeen talousarvioseurannan (toteuttamisvertailut)
sekä pääkirjanpidon vientilistat ja tuloslaskelmat. Hankkeen
toimintatiedoista pidetään erikseen kirjanpitoa maksatushakemuksen ja
muun seurannan edellyttämässä laajuudessa.
Hankkeen vastuullinen henkilö raportoi hankkeesta ao. tahoille. Hankkeen
kirjanpitoa ja hallintoa tarkastavat kaupungin tilintarkastajat, EU:n
tarkastajat sekä valtionhallinnon tarkastajat.
Projektisuunnitelman, budjetin ja toteutussuunnitelman tarkistaminen
Kun EU:n rahoituspäätös on saatu, projektisuunnitelma, budjetti ja
toteuttamissuunnitelma on tarkistettava kokonaisuudessaan. Hankkeen
toteuttamisessa noudatetaan hyväksyttyä projektisuunnitelmaa ja
seurannassa vakiokaavaa: taloudellinen seuranta ja toiminnallisten
tulosten seuranta. Projektisuunnitelma on päivitettävä, jos alkuperäistä
suunnitelmaa ei voida toteuttaa.
Projektisuunnitelman muutoksesta (esimerkiksi muutoksista rahoitus ja
käyttösuunnitelmaan) on aina neuvoteltava EU-ohjelman toteutuksesta
vastaavan tahon kanssa.
EU vaatii yleensä laajat seurantaraportit sekä hankkeen edistymisestä että
rahoituksesta. Jos EU-hakemus hyväksytään, rahoitusta saadaan
tavallisesti useassa erässä. Ne maksetaan aina - poikkeuksena
ensimmäinen erä/ ennakkomaksatus – vasta seurantaraporttien
hyväksymisen jälkeen. Lisäksi voidaan vaatia muita pienempiä
seurantaraportteja. Maksatusviiveiden takia projektirahoitusta ei tule
laskea pelkän EU-tuen varaan.
Hankkeen toiminnallisten tulosten seuraaminen edellyttää
kokouspöytäkirjojen ylläpitoa sekä jatkuvaa valmiutta tehdä selkoa siitä,
millaisia tuloksia hanke on tuottanut. Raportin osalta on ennakkoon
selvitettävä miten, kenelle, mistä ja milloin kukin raportoi hankkeen
edistymisestä ja tuloksista.
Projektista vastaavan on ylläpidettävä projektikansiota, johon sisällytetään
kaikki projektia koskevat asiakirjat.

5

EU-PROJEKTIN SEURANTA JA VALVONTA
5. 1 Hankerekisteri
Kaupunginkanslian kirjaamoon on perustettu hankerekisteri.
Hankerekisteri sisältää tiedot kaikista Uudenkaupungin EUhankkeista / projekteista ja näihin liittyvistä mm. rahoitustiedoista.
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Rekisteriin päivitetään tiedot projektien edistymisestä sekä projektien
toiminnallisista ja taloudellisista tuloksista projektien päätyttyä.
Kirjaaja avaa hankkeen hankerekisteriin, kun hanke on saanut
valmisteluluvan. Tämän jälkeen hankerekisterin ajan tasalla pidosta
huolehtii projektivastaava.
Hankerekisterin saatua sisällöllistä kattavuutta, se voidaan siirtää
kaupungin www-sivujen yhteyteen siten, että ylläpito on edelleen
mahdollista suorittaa toteuttamisvastuussa olevan tahon toimesta.
Hankerekisteriin yhdistetään tiedot myös jo meneillään olevista
hankkeista.
Hankerekisteriin tallennetaan seuraavat tiedot:
1 Projektin nimi ja kaupungin rooli, projektin mahd. kotisivuosoite
2 Projektikoodi EU:sta/ministeriöstä, joka yksilöi projektin
(pakollinen)
3 Laskentakohde ja kirjauslyhenne kaupungin kirjanpidossa
(pakollinen)
4 Diaarinumero (pakollinen)
5 Projektin vaihetiedot (projektin toteutusaika, tukipäätöksen
päivämäärä, projektin päättymispäivä)
6 Projektin lyhyt kuvaus
7 Projektin vetäjä (silloin kun kaupunki partneri)
8 Yhteystiedot Uudenkaupungin kaupungilla (vastuuyksikkö ja
projektin vastuuhenkilö)
9 Yhteistyökumppanit
10 Rahoitustiedot
11 Tulokset (ilmoitetaan projektin päätyttyä)
Lomakepohjat tietojen ilmoittamista varten löytyvät EU-infon alta.
Kts. liite 3.
5.2. EU-projektin vastuuhenkilöt
EU-projektin vastuuhenkilö vastaa tilityksistä,
maksatushakemuksista seurantaraporteista sekä projektikansion
ylläpidosta seurannan ja valvonnan varmistamiseksi.
Projektikansiot tehdään kaikista EU-projekteista. Siihen
arkistoidaan projektin ja sen seurannan kannalta merkitykselliset
asiakirjat, tilitysaineisto sekä myöhemmin tapahtuvaa tarkastusta
varten tarvittavat opaste- ja viitetiedot kaupungin kirjanpitoon ja
tositeaineistoon. Projektin päätyttyä projektikansio arkistoidaan
vastuussa olevan palvelukeskuksen arkistoon vähintään
kymmeneksi vuodeksi. Kts. liite 4.
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5.3. Projektikansio
Projektikansiossa säilytetään seuraava aineisto (tarkempi luettelo
säilytysaikoineen liitteessä 4):
1 Projektin valmisteluasiakirjat
1.1 Projekti- ja toteuttamissuunnitelma
1.2 Aiesopimukset
2 Hakuasiakirjat, päätökset ja rahoitussopimukset
2.1 Listaus määrärahoista, joista kaupungin osuus maksetaan,
sekä niiden hyväksyjistä
3 Toteuttamista koskevat asiakirjat
3.1 Ohjausryhmän pöytäkirjat
3.2 Projektiryhmän pöytäkirjat
3.3 Tositteet
3.4 Alkuperäiset ostolaskut
3.5 Kumppaneiden yhteystiedot
3.6 Vastuunjakosopimus tmv
3.7 Väliraportit
3.8 Loppuraportti
4 Projektin etenemisen seuranta-asiakirjat
5 Jäljennökset ennakoitten maksatuspyynnöistä liitteineen
6 Jäljennökset muille osapuolille annetuista loppuyhteenvedoista
ja talousselvityksistä
Mikäli kaupunki ei ole projektin vetäjä, projektikansioon
tallennetaan kaupunkia koskevat projektitiedot, vetäjän kanssa
käyty kirjeenvaihto, vetäjälle annetut selvitykset ja tilitykset,
vetäjän kaupungille antamat selvitykset sekä yhteenveto
projektista.
5.4 Seuranta
Jokaisella projektilla on oltava seuranta- ja arviointijärjestelmä,
jonka avulla voidaan arvioida projektin etenemistä ja tavoitteiden
saavuttamista sekä niiden kestävyyttä. Seuranta ja etenkin
arviointi on järjestettävä niin, että kohderyhmältä ja muilta
sidosryhmiltä saadaan kattavasti ja avointa palautetta. Projektin
rahoittajat (esim. ESR) edellyttävät määrämuotoista ja -aikaista
raportointia.
Projektien seuranta-aikataulu on siis vähintään
projektipäätöksen mukainen. Esim. ESR-rahoitteisissa hankkeissa
seurantajakso on 6 kk. Projekteista on kuitenkin tiedotettava
kaupunginhallitukselle ainakin kerran vuodessa.
Asianmukainen kirjanpito ja muu talousseuranta on järjestettävä
siten, että seuranta, sisäinen valvonta sekä tulosten arviointi
antavat kulloinkin projektista oikean kuvan ja että tiedot saadaan
järjestelmästä ilman käsin tehtävää poimintaa ja laskentaa.
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Projektien väliraportit tulee käsitellä palvelukeskuksen
johtoryhmässä ja toimittaa ao. toimielimille ja
kaupunginhallitukselle tiedoksi. Palvelukeskusten on
tilinpäätöksen yhteydessä annettava tieto meneillään olevista ja
vuoden aikana päättyneistä projekteista sekä niiden tuloksista.
Projektien loppuraportit tulee käsitellä palvelukeskusten
johtoryhmissä ja ao. toimielimissä, ja ne tulee toimittaa
kaupunginhallitukselle tiedoksi.
Projektien valvonta ja tarkastus voi olla monitahoista. Varsinkin
merkittäviä projekteja tarkastavat niin EU:n omat tarkastuselimet
kuin kotimaiset, lähinnä projektin rahoitukseen osallistuvat tahot
esim. TE-keskukset tai ministeriöt. Projekteja joudutaan myös
niiden kestäessä tilintarkastuttamaan ja antamaan tilintarkastajan
vahvistamia väliraportteja projektin toteutumisesta ja
edistymisestä sekä määrärahojen käytöstä. EU:n toimielinten ja
kotimaisten tarkastusten (ennakkoilmoitukset ja valmistuneet
tarkastusraportit ) toimitetaan hallinto-osastolle tiedoksi.
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PROJEKTIN PÄÄTTÄMINEN
EU-hankkeen läpiviennin viimeinen vaihe on projektin
päättäminen. Kuten edellä todettiin, jokaisella projektilla on
alkamis- ja päättymisajankohta. Hanke päätetään
hankesuunnitelmassa esitetyn aikataulun mukaisena
ajankohtana, ja tähän ajankohtaan mennessä ovat hankkeesta
saatavat tulokset useimmiten jo selvillä. Projektia päätettäessä
on tärkeää, että nämä tulokset kyetään selkeästi osoittamaan, ja
että saatujen tulosten käytännön hyödyntämisestä laaditaan
selkeä suunnitelma. Loppuraportti ja sen toimittaminen
määräajassa rahoittajalle on edellytys loppuerän maksatukselle.
Projektia päätettäessä on myös syytä kiinnittää huomiota
saavutettujen tulosten positiiviseen julkisuusarvoon ja tuloksista
tiedottamiseen.

LIITTEET
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

EU-PROJEKTIN HAKEMUS JA REKISTERÖINTIVAIHEET
EU-PROJEKTIEN VASTUUHENKILÖIDEN TEHTÄVÄT JA VASTUUT
HANKEREKISTERIN LOMAKEPOHJA
ARKISTOINTIOHJE
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Liite 1
EU-HANKKEIDEN VALMISTELU JA KIRJAAMINEN
Kaaviossa kuvataan EU-hankkeen elinkaarin ennen projektin
käynnistämistä ja siihen niveltyvät kirjaamistapahtumat. Hanke- ja
kirjaamisprosessien kuvaukset perustuvat kaupunginhallituksen
vahvistamiin EU-hankeohjeisiin.
Vireille tulon jälkeen (vaihe 0) hallintokunnan kirjaaja avaa asian
asiahallintoon (vaihe 1). Esisuunnittelu käynnistyy virastossa (vaihe 2).
Lautakunta tekee kaupunginhallitukselle esityksen hankevalmistelun
käynnistämisestä (vaihe 3), mistä lähetetään ote kaupunginhallitukselle
(vaihe 4).
Kaupunginhallitus päättää käynnistääkö hankevalmistelun vai ei (vaihe 5).
Ote kaupunginhallituksen päätöksestä toimitetaan hallintokunnalle (vaihe
6). Kanslian kirjaaja avaa hankkeen hankerekisteriin (vaihe 7) ja ilmoittaa
hankkeen vastuuhenkilölle hankerekisterin jatkotäydentämisestä sekä
toimittaa kopion avatusta hankerekisteristä.
Varsinaisen hakemuksen valmistelu yksikössä (vaihe 8-9). Lautakunta
käsittelee kaupunginhallitukselle valmisteltavan esityksen EU-rahoituksen
hakemista hankkeelle (vaihe 10). Lautakunnan ote hakemuskirjoineen
toimitetaan kaupunginhallitukselle ja kirjataan (vaihe 11).
Kaupunginhallitus päättää hakemuksen pohjalta haetaanko hankkeelle
EU-rahoitusta vai ei, kaupunginhallituksen päätös kuvaa kaupungin
sitoutumista hankkeeseen (vaihe 12). Mikäli EU-rahoitusta haetaan,
kaupunginjohtaja ja hallinto- ja kehitysjohtaja allekirjoittavat hakemuksen.
Kanslian kirjaaja toimittaa kaupunginhallituksen päätösotteen
hallintokunnalle (vaihe 13). Projektivastaava täydentää hankerekisterin
tiedot (vaihe 14). Kanslian kirjaaja toimittaa hakemuksen rahoittajaa
edustavalle viranomaiselle ( joko Suomen valtion viranomainen tai EUohjelmaa hallinnoiva muu viranomainen)(vaihe 15).
EU-ohjelmaa hallinnoiva viranomainen tekee päätöksen hankkeen
rahoituksesta (vaihe 16). Kanslian kirjaaja merkitsee päätöksen
asiahallintojärjestelmään (vaihe 17). Projektivastaava tekee tarvittavat
muutokset hankerekisteriin (vaihe 18).
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Liite 2
EU-PROJEKTIEN VASTUUHENKILÖIDEN TEHTÄVÄT JA
VASTUUT
-

vastaa projektin hallinnoinnista
noudattaa EU-projektiohjeistusta
vastaa projektin talousseurannasta, raportoinnista ja rahaliikenteestä budjetoinnissa
ja kirjanpidossa, budjetin EU-tukien meno- ja tuloliikenteestä, projektin
koodituksesta, tilityksestä
täytäntöönpanee projektin toimenpiteet (resurssien varaus, aikataulu, budjetti,
raportointi, tiedottaminen)
vastaa maksatushakemusten ja tilitysten toimittamisesta rahoittajalle
vastaa projektikansion ylläpidosta ja arkistoinnista
toimittaa loppuraportin EU-rahoituksen myöntäneelle taholle
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LIITE 3.
Hankerekisterin lomakepohja
EU-HANKEREKISTERI
Projekti: (projektin nimi kokonaan sekä projektin mahd .wwwkotisivuosoite)
Kaupungin rooli:(vetäjä, partneri vai rahoittaja?)
Projektikoodi: (saadaan EU:sta/ministeriöstä, joka yksilöi projektin;
pakollinen)
Hankenumero: (kaupungin kirjanpidossa, Hannele Aitamurto, Mirja Sinisalo)
Diaarinumero: (kirjaamosta, pakollinen)
Toteutusaika: Projektin vaihetiedot: (pvm)
Projekti käynnistetty
Rahoituspäätöksen pvm
Projektia jatketaan (mihin asti jos eri kuin toteutusaika)
Projekti päättynyt
Projektin lyhyt kuvaus: (Projektin tarkoituksena on...)
Projektin vetäjä (kun eri kuin Uudenkaupungin kaupunki)
Yhteystiedot Uudenkaupungin kaupungilla:
A. (Vastuuyksikkö)
B. (Henkilön nimi + tehtävänimike)
C. (Yhteystiedot: puh, faksi, s-posti)
Yhteistyökumppanit:
Rahoitus:
A. Kokonaiskustannusarvio: xxx xxx euroa
B. Haettu tuki: xxx xxx euroa
C. EU-rahoitusohjelma: (esim. LIFE, ESR, tms.)
D. Saatu EU-tuki: (esim.vuosi 200X: xxx xxx euroa
vuosi 200Y: xxx xxx euroa)
E. Kaupungin rahoitusosuus: (esim. kuten edellä)
F. Muu rahoitus: (esim. kuten edellä)
Tulokset: (ei yhtä kuin tavoitteet vaan yleensä ilmoitettavissa vasta projektin
päätyttyä tai vuosittain)
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Liite 4
EU-PROJEKTIEN ARKISTONMUODOSTUSSUUNNITELMA
EU-tuet ja avustukset
Asiakirjanimike tai tietosisältö
Säilytysaika
Rekisteröinti
______________________________________________________________________
Projektin/hankkeen suunnitteluun ja
valmisteluun liittyvät asiakirjat:
Aiesopimukset/kirjeet
Esisopimukset

10 v viimeisestä
maksatuksesta
ohjelmakauden
päättymisestä laskien

Muiden osallistujien osallistumis- ja
rahoituspäätökset

"

Projekti-/hankeluonnos

"

Projekti-/hankesopimukset

"

EU-hakemuksen projektisuunnitelma

"

Hakemusta koskevat päätökset
(luottamuselin ja viranhaltijapäätökset)

säilytetään pysyvästi,
mikäli eivät sisälly
pöytäkirjaan

diaari

diaari
diaari

Hylätyt hakemukset

10 v viimeisestä
maksatuksesta
ohjelmakauden
päättymisestä
laskien

Jatkohakemus liitteineen

"

diaari

Projekti-/hankehakemuksiin
liittyvät asiakirjat:
Hakulomakkeet liitteineen
Rahoituspäätös, ohjeistus/sopimusehdot

Projektin/hankkeen toiminnan seurantaan
ja sen järjestämiseen liittyvät asiakirjat:
Projekti-/hankerekisteri

säilytetään pysyvästi

Tarkistettu projekti-/hankesuunnitelma

vähintään 10 v
viimeisestä
maksatuksesta

Tiedot ohjausryhmän kokoonpanosta

diaari
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Ohjausryhmän toiminnasta syntyvät
asiakirjat:

ohjelmakauden
päättymisestä laskien

Pöytäkirjat, muistiot, raportit ja selvitykset

"

Päätökset hankinnoista, tavaroiden ja
palveluiden toimittajista

"

Seurantaraportit projektin edistymisestä
ja rahoituksesta:
Projektikirjanpitoasiakirjat (kopiot tilityksistä
ja niihin liittyvistä laskelmista),
kirjanpitoaineisto (maksatukset, tositeaineisto)
Muuhun talouden seurantaan liittyvät asiakirjat:
Seuranta-, välitilitys- ja lopputilitysasiakirjat

10 v viimeisestä
maksatuksesta
ohjelmakauden
päättymisestä
laskien
"

Toimintaa ja sen tuloksia koskevat
väli- ja loppuraportointiasiakirjat

säilytetään
pysyvästi

Tarkastuslausunnot
(ulkoiset/sisäiset tilintarkastajien antamat
vuosittaiset tarkastuskertomukset)

10 v viimeisestä
maksatuksesta
ohjelmakauden
päättymisestä laskien

Projekti-/hankearviointiin liittyvät
arviointiraportit, -selvitykset tai vastaavat
yhteenvetoasiakirjat

säilytetään
pysyvästi

