
Projektin seuranta ja raportointi
Liiketoiminnan häiriöt -rahoituspalveluissa



Kun projekti alkaa…

 Järjestä projektikirjanpito heti, kun projekti on käynnistynyt

 Projektin ostopalvelut pitää voida yksilöidä ja niiden yhteys kirjanpitoon todentaa

 Projektiin käytetyn työajan tuntiseurantaa ei tarvita

 Muiden kustannusten ei tarvitse sisältyä projektikirjanpitoon

 Kustannusten täytyy

 aiheutua projektista sen kestoaikana

 olla rahoituksen saajan kirjanpidossa

 olla maksettuja loppuraportin jättämiseen mennessä



Ehdot rajaavat hyväksyttäviä kustannuksia

 De minimis -asetus kieltää vientimääriin, jakeluverkon perustamiseen ja toimintaan sekä 
muuhun vientitoimintaan liittyvät suorat kustannukset

 Hyväksyttäviä kustannuksia eivät myöskään ole varastorakennusten, logistiikkakeskusten eikä 
muiden jakeluun suoraan liittyvien investointien ja toiminnan kustannukset

 Rahoituksen vaikuttavuuden varmistamiseksi projektille voidaan pääsääntöisesti hyväksyä vain 
hankintoja ja työtä, joiden tilaus on tehty rahoitushakemuksen jättämisen jälkeen 
 Jos projektille kuuluva hankinta on kuitenkin tilattu ennen hakemuksen jättämistä, tilauksessa tai sopimuksessa 

pitää olla purkulauseke, jossa tilauksen/sopimuksen toteutuminen on sidottu rahoitushakemuksen hyväksymiseen. 
Jos purkulauseketta ei ole, hankinta ei ole hyväksyttävä kustannus



Hyväksyttävät kustannukset (1/3)

 Henkilölle maksetusta kokonaistyöajan rahapalkasta voidaan tilittää projektille tehty osuus. Raportissa 
toteutunutta työpanosta on verrattava projektisuunnitelman arvioon ja poikkeamista raportoidaan 

 Projektiin käytetyn työajan tuntikohtaista seurantaa ei vaadita, mutta rahoituksen saajan on pystyttävä 
osoittamaan, ketkä ovat tehneet työtä projektille ja mitkä ovat heille maksetut, ennakonpidätyksen alaiset 
kokonaisrahapalkat projektin aikana

 Henkilösivukustannuksia hyväksytään kertoimen mukaisesti (enintään 30 % palkoista) niiden osalta, jotka 
kuuluvat suomalaisen sosiaaliturvan piiriin

 Henkilösivukustannuksiin voi sisällyttää muun muassa arkipyhät, loma-ajan ja sairausajan palkka ja 
lomaraha, sosiaaliturvan kustannukset (myös yel) sekä muut työvoimakustannukset (esim. rekrytointi, 
henkilöstökoulutus ja luontoisedut).



Hyväksyttävät kustannukset (2/3)

 Ostopalvelukustannuksina 
voidaan hyväksyä projektista 
aiheutuvia 
asiantuntijapalveluita 
projektisuunnitelman ja 
laskutuksen mukaisesti 
 Ostopalvelut hyväksytään 

arvonlisäverottomina
 Intressiostoina voidaan 

hyväksyä ainoastaan 
konsernin sisäisiä 
intressiostoja

Intressiyrityksen määritelmä: 

Yritykset ovat toistensa intressiyrityksiä, jos toisen yrityksen koko 
osakepääomasta tai vastaavasta omasta pääomasta vähintään 20 

prosenttia on välittömästi tai välillisesti toisen yrityksen 
omistuksessa tai hallinnassa. Business Finland voi katsoa yritykset 
intressiyrityksiksi myös, jos toinen yritys voi käyttää määräysvaltaa 
toisessa yrityksessä tai muulla tavoin vaikuttaa siihen, mistä toinen 

yritys tekee hankintoja. Tällainen tilanne voi syntyä esimerkiksi 
hallituksen jäsenyyden, vastuuhenkilöiden, perheenjäsenten tai 

työntekijänä ja/tai rahoittajana toimimisen kautta.



Hyväksyttävät kustannukset (3/3)

 Muiden kustannusten erä on laskennallinen
 Muita kustannuksia hyväksytään rahoituspäätöksen mukainen prosenttiosuus rahapalkkojen ja 

ostopalvelujen summasta. Jos projektin palkka- ja ostopalvelukustannukset toteutuvat 
rahoituspäätöksen kustannusarviota pienempinä, voi loppuraportissa ilmoittaa muita kustannuksia 
enintään 30 %.

 Muita kustannuksia ei raportoida eikä niiden tarvitse sisältyä rahoituksen saajan projektikirjanpitoon
 Muita kustannuksia ovat yleis-, matka-, aine- ja tarvikekustannukset, tilavuokrat sekä laiteostot, 

laitepoistot ja 
-vuokrat (ml. pilvipalvelut)



Projektin julkinen rahoitus

 Projektille ei hyväksytä
 kustannuksia, joihin kohdistuu sellaista tukea, jonka ehdoissa kielletään muu julkinen tuki 

(mm. starttirahaa samalta ajalta saaneen henkilön palkkakustannukset)

 palkkakustannuksia, joihin on saatu palkkatukea

 muuta julkista tukea sisältäviä palveluita

 Business Finlandilta saaman ja muun julkisen rahoituksen yhteinen tukiosuus ei saa kattaa 
valtionavustuksen kohteena olevasta toiminnasta tai hankkeesta aiheutuvien 
kokonaiskustannusten täyttä määrää 
 Business Finland vähentää tarvittaessa omaa rahoitustaan niin, että enimmäismäärää ei ylitetä 

 Rahoituksen saajan pitää noudattaa hankintalakia
 Hankinta on kilpailutettava julkisena hankintana, kun sen arvonlisäveroton arvo ylittää lain mukaisen kynnysarvon, 

60.000 euroa

 Hankinnoista lisää tietoa löytyy ohjeesta Business Finlandin nettisivulla Projektin aloitus


