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Viranomaisella on velvollisuus seurata 
hankkeen toteuttamista

• Tuensaajalla on velvollisuus raportoida rahoittavalle viranomaiselle 
hankkeen toimenpiteiden toteutumisesta ja tavoitteiden saavuttamisesta.

• Tuen myöntäneellä viranomaisella toimenpidevelvollisuus, jos  tuen 
myöntämisen jälkeen käy ilmi, että tuensaaja on jollakin tavalla olennaisesti 
rikkonut tuen käyttöä koskevia säännöksiä tai tukipäätöksen ehtoja.

• Korjaavat toimenpiteet: Tuensaajan neuvonnasta aina rahoituslain 33 §:n 
mukaisiin maksatuksen lopettamis- ja takaisinperintätoimenpiteisiin. 



Hankkeen seuranta ja raportointi

• Hankkeen aikainen seuranta ja raportointi:

− Seurantaraportti (indikaattorit, de minimis -seuranta) 
maksatuskausittain

− Loppuraportti loppumaksatuksen yhteydessä

− Hankekohtainen muu raportointi (esim. julkaisut, tiedotteet, 
artikkelit, muu hankkeesta syntyvä aineisto)

− Ohjausryhmä



Seurantaraportissa

• Kuvataan hankkeen toimintaa ja saavutettuja tuloksia maksatuskaudella.

• Verrataan toteutumaa suunniteltuun. 

• Kerrotaan tavoitteiden toteutumisesta (määrälliset ja laadulliset mittarit).

• Indikaattoritiedot – lukumääräinen tieto hankkeen edistymisestä.

• Huomioi myös yhteys toimenpiteiden ja kustannusten välillä.



Hankkeen eteneminen aikataulussa

Hankkeelle on määritelty toteutusaikataulu hankesuunnitelmassa. 

- Onko hanke toteutunut hankesuunnitelman mukaisessa 
aikataulussa tällä maksatuskaudella? 

- Miten toimenpiteiden toteuttamisen aikataulu on tarkoitus saada 
kiinni, jos siitä on jääty jälkeen? 

- Kuvaa, missä toimenpiteissä on jääty jälkeen ja mitkä ovat 
toteutuneet ennakoidusti. 

- Kuvaa myös, mistä syystä aikatauluun on tullut muutoksia.



Muita mahdollisia sisältöjä

• Hankkeen ulkopuolisen rahoituksen toteutuminen

• Itsearviointi tai osallistujapalaute



Seurantatietojen välivaiheen keruumalli

• Seurantatietojen raportointi ei tule valmistumaan EURA 2021 -
järjestelmässä ensimmäiseen maksatukseen.

• Seurantatiedot tullaan alkuvaiheessa keräämään välivaiheen mallilla 
sisältäen indikaattorit.

• Raportointi erillisellä dokumentilla.

• Tuensaaja tallentaa tiedot seurantaosioon, kun se on valmistunut. 

Lisäohjeistusta tulee, kun raportointi on ajankohtaista.



Hankkeen päättyessä



Hankkeen päätyttyä

• Hankkeen loppuraportointi toimitetaan 4 kuukauden sisällä 
hankkeen päättymisestä.

− Tästä voidaan poiketa vain erityisissä poikkeustapauksissa. 

• Loppuraportointiin kuuluvat:

− Viimeinen seurantaraportti ja maksatushakemus

oTarkista raportoinnin oikeellisuus koko hankkeen 
toteutusajalta. Koskee erityisesti indikaattoritietoja.

→ Korjaa tarvittaessa, jotta lopputiedot ovat oikein.

− Loppuraportti



Loppuraportissa

• Kootaan yhteen koko hankkeen toiminta ja tulokset.

• Arvioidaan hankkeen tavoitteiden toteutumista.

• Kuvataan hankkeessa kehitetyn toiminnan jatkuminen hankkeen 
jälkeen.

• Tuo esille myös toteutuksessa kohdatut ongelmat ja 
kehittämisehdotukset.

• Kerää aineistoa valmiiksi loppuraportointia varten → dokumentoi 
hankkeen toteutusta koko hankkeen aikana!



Viimeinen seurantaraportti

• Viimeisessä seurantaraportissa tuotokseksi voidaan myös merkitä sellaiset 
tuotokset, jotka ovat toteutuneet viimeisen maksatuksen jättämiseen 
mennessä.

− Esim. yritykselle uuden tuotteen ei tarvitse vielä olla markkinoilla 
hankkeen päättyessä, mutta sen tulee olla valmis lanseeraukseen 
lähitulevaisuudessa.

• Tuotosindikaattoreiden osalta ei edellytetä jälkikäteisseurantaa. 

• Jäljitysketju on muistettava!

→ indikaattorien riittävä dokumentaatio on tärkeää!



Kiitos
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