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Missä asioissa palvelemme teitä?

- Kansallisen vastinrahoituksen 
myöntö- ja maksatustehtävät

- Valvojan tehtävät (hallinnollinen 
tarkastus suhteessa EU-rahoitukseen)



Kansallinen vastinrahoitus – Mikä muuttuu?
- Lapin liitto myöntää ja maksaa 

- Ei etukäteistä sitoumuspäätöstä

- Hakuajankohta (EU-päätöksen 
jälkeen)

- Tuki enintään 70% muusta kuin EU 
rahoitusosuudesta 



Interreg Europe - tukiprosentti
Co-financing rates According to legal status or location

80% ERDF Public or public equivalent from the EU

70% ERDF Private non-profit from the EU

Huom! Jos hankkeiden pilottitoimet sisältävät toimintoja joihin EU-tuki myönnetään valtion tuki –
säännösten mukaan (GBER, ryhmäpoikkeus), ei niihin toimintoihin voi saada kansallista 
vastinrahoitusta, sillä tuki-intensiteetti (80%) täyttyy näissä tapauksissa.



Esimerkki: Suomalaisen tuen saajan budjetti 100 000 €

EU-
rahoitus

80%
80 000€

Muu
20%

20 000€

70 % kansallinen vastinrahoitus
30% omarahoitus ja muu rahoitus

Kansallinen vastinrahoitus:

20 000 € x 70% = 14 000 €

Oma rahoitus ja muu:

20 000 € x 30% = 6 000 €



Rahoitushakemuksen liitteeksi
• Subsidy contract, HVO:n tuki-/rahoituspäätös, sopimus tms, 

josta selviää koko hankkeen hyväksytty rahoitussuunitelma
ja hyväksytty kustannusarvio

• Sopimus Interreg-ohjelman kansallisesta 
vastinrahoituksesta usean tuen saajan kesken 

• Selvitys allekirjoittajan nimenkirjoitusoikeudesta
• Todistus verojen maksamisesta (vero.fi) = selvitys hakijan 

taloudellisesta asemasta



Kansallinen vastinrahoitus – Maksatus

- Edellytys maksamiseen on päätös 
EU-rahoitusosuuden maksamisesta

- Liitteeksi myös EU-ohjelmalle mennyt 
maksatushakemus ja valvontaraportti

- Aikataulu tukipäätöksessä (noudattaa 
EU-ohjelman aikataulua, 6kk välein)



Vastinrahoituksen hakijan ohje
1. Vastinrahoitusta haetaan hallintoviranomaiselta 

tulleen myönteisen rahoituspäätöksen/ 
tukisopimuksen jälkeen. 

2. Jos vastinrahoitus jakautuu usean tuen saajan 
hyväksi, tulee koota yksi yhteinen hakemus ja 
tuen saajien yhteistyösopimus tulee liittää 
hakemukseen.

3. Ennen kesää tarkempi infotilaisuus 
hakumenettelyistä



Valvojan tehtävät
= First level controller (2014-2020)
= Management verification
= hallinnollinen tarkastus

- Virkatyötä – > Ei kustannuksia tuensaajalle 
(huomio hankebudjettia laatiessa)



Interreg Europe –kulu kategoriat
Cost categories Simplification
Preparation costs Lump sum €17,500

Staff Fixed % of the real gross employment cost

Office & administration Flat rate of 15% of staff costs

Travel & accommodation Flat rate of 15% of staff costs
(real cost reporting only in specific justified cases)

External Expertise and Services

Equipment

Infrastructure and Works For pilots only



Ketkä palvelevat teitä Lapin liitossa?
Rahoitustehtävät Maksatustehtävät

Kehittämisjohtaja
paivi.ekdahl@lapinliitto.fi
+358-400 383 578
Vastaa kehittämisen ja rahoituksen 
vastuualueen toiminnasta. 

Interreg asiantuntija
Maiju.jolma-taylor@lapinliitto.fi
+358-40 660 8546
Valmistelee vastinrahoitukseen liittyvät 
hallinnointitehtävien menettelyt ja 
vastinrahoituksen rahoituspäätökset.

Hallintojohtaja
kirsi.pulkamo@lapinliitto.fi
+358-40 184 6490
Vastaa EU:n rakennerahastotehtävien 
maksatuksiin liittyvistä tehtävistä.

Maksatusasiantuntija
marika.kipinoinen@lapinliitto.fi
+358-40 487 5717
Hallinnollisten tarkastusten ja 
vastinrahoituksen maksatuspäätösten 
valmistelu.

mailto:paivi.ekdahl@lapinliitto.fi
tel:+358400383578
mailto:paivi.ekdahl@lapinliitto.fi
tel:+358406608546
mailto:kirsi.pulkamo@lapinliitto.fi
tel:+358401846490
mailto:marika.kipinoinen@lapinliitto.fi
tel:+358404875717


KIITOS! 


	Interreg Europe 2021-2027� �1) Suomen kansallinen vastinrahoitus��2) EU-tuen valvonta (FLC) ��30.3.2022�Maiju Jolma-Taylor, Lapin liitto���
	Missä asioissa palvelemme teitä?
	Kansallinen vastinrahoitus – Mikä muuttuu?
	Interreg Europe - tukiprosentti
	Esimerkki: Suomalaisen tuen saajan budjetti 100 000 €
	Rahoitushakemuksen liitteeksi
	Kansallinen vastinrahoitus – Maksatus
	Vastinrahoituksen hakijan ohje
	Valvojan tehtävät
	Interreg Europe –kulu kategoriat
	Ketkä palvelevat teitä Lapin liitossa?
	KIITOS! 

