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• Maaseutukehitys ry:n rahoittama Leader-hanke

• Hankkeen hallinnoijana Ääneseudun Kehitys Oy, 
• Hankevetäjänä Huihan Yang
• Toteutusaika: 15.3.2016-30.9.2018 (hankepäätös 22.6.2016)

• Kustannusarvio: 107 100 euroa, Leader tuki 75 % 
kokonaiskustannuksista

• Hankkeessa mukana matkailualan yrityksiä: 
Vetikko Travel, Ilonen Hauki ja Erä’s Pete

Kansainvälistyvä Konnevesi yritysryhmä



• Käynnistetään incoming matkailutoiminta 
Konnevedellä ja Etelä-Konneveden kansallispuistossa. 

• Käynnistetään yhteistyö kolmen matkailuyrityksen 
kesken.

• Testataan matkailutuotteita Kiinan markkinoille.
• Tuotetaan kiinankielistä materiaalia matkailuun.

Mitä yritysryhmähankkeessa tehdään?



Kiinalaisten testiryhmät alueella



Kiinalaisten testiryhmät alueella



.

Hankkeen tiedotusta

Yle teki jutun elokuussa kiinalaisten matkanjärjestäjien 
vierailusta. http://yle.fi/uutiset/3-9097826



Kaikki hankkeen rahaliikenne kulkee hallinnoijan kautta – eli työnä 
käytännössä: 

• pyytää tarjouksia, selvittää hintoja 
• tehdä tilauksia 
• tarkistaa laskuja 
• yhteistyö kirjanpitäjän kanssa – laskujen tiliöinti ja 

talousraporttien tarkistaminen
• hankkeen vetäjän työsopimusasiat ja tuntiseuranta, 

matkalaskut
• Hankkeen tiedotus, tilaisuudet, netti
• Yhteydenpito rahoittajaan
• Yhteydenpito mukana olevien yrittäjien kanssa
• Hankkeen toteutuksen raportointi

Mitä hankkeen hallinnointi tarkoittaa?



.

Hankkeen hallinnoinnin kulut

• Palkkatyönä tehtävää taloushallintoa ja yhteydenpitoa on 
lähes päivittäin

• Kirjanpito tehdään kuukausittain
• Hankkeessa on paljon ulkomaanmatkoja, joista syntyy 

käteiskuitteja, lisää taloushallinnon kuluja
• Palkanlaskenta ja matkalaskut kuukausittain 

hankevetäjälle
• Yhteydenpito ja palaverit mukana olevien yrittäjien 

kanssa
• Matkakulut hankkeessa liikkumisesta



• Maksatusten ja raportoinnin kulut
• Hankkeen tiedotuskulut

• Ennen hankkeen aloitusta tehty hankkeen kirjoitus- ja 
valmistelutyö omana työnä noin 2 viikkoa työpanosta.

Hankkeen hallinnoinnin kulut



• Osa-aikainen vetäjä joka huolehtii kokonaisuudesta
• Hankkeen vetäjälle pankkikortti, jos on paljon matkustamista
• Hankkeen vetäjän kannattaa tehdä laskujen tarkistus
• Hankkeen toteuttajalla on oltava rahoitusta toteutukseen, 

koska kuluja syntyy nopeasti ja paljon kerralla
• Hankkeeseen mukaan otettavat yritykset mietittävä tarkkaan, 

koska ostopalveluja ei voi hankkia mukana olevilta yrityksiltä
• Mukana olevat yrittäjät tekevät paljon talkootyönä 

kehittämistä
• Mitä enemmän yrityskohtaisia toimenpiteitä, sen enemmän 

vaatii yhteydenpitoa yrittäjien kanssa

Vinkkejä hankkeen toteutukseen



• Hankesuunnitelma ja kustannusarvio rautalangasta
• Hankkeen pelisäännöt käydään yhdessä läpi kaikkien 

osallistujien kanssa alussa
• Raportoinnin teko hankkeen edetessä, kun asioita tapahtuu
• Yksityisrahoituksen laskutuksesta sovittava etukäteen
• Yksityisrahoitusosuudet voivat olla hyvin eri suuruisia eri 

yrityksillä
• Hankkeessa voi olla mukana myös sivutoimisia yrittäjiä
• Selvitä rahoittajilta ohjeistus ja erityisehdot etukäteen

Vinkkejä toteutukseen



Ääneseudun Kehitys Oy
Sanna Kiuru

(040) 156 2583
Sanna.kiuru@aanekoski.fi

Lisätietoja hankkeesta


