
T&k-projektien
raportointi asiointipalvelussa 
uudella raportointisovelluksella



Palvelu käytössä 10.11.2022

Business Finland on uudistanut raportointipalveluaan ja 10.11.2022 alkaen de minimis -projektien lisäksi yritysten tutkimus- ja 
kehittämistoiminnan projektit raportoidaan uudella palvelulla. 

Asiointipalvelussa avataan vain yksi tapahtuma kullekin raportointijaksolle ja samassa raportissa eritellään sekä projektin 
sisältö että kustannukset. Näin vältetään tilanteet, joissa toinen raportoinnin osa jää esimerkiksi epähuomiossa toimittamatta.

Sisältöraportin kysymykset keskittyvät organisaatiossa tapahtuneisiin muutoksiin ja projektin etenemisen keskeisiin 
tapahtumiin kuten sovittujen tavoitteiden toteutumiseen. Kustannusten raportoinnin ohjeita on tarkennettu ja raportti ohjaa 
toimittamaan tarvittavat liitteet ja selvitykset niillä sivuilla, joilla asiaa käsitellään.

Jos yrityksellä on käynnissä oleva projekti, ja raportin ja kustannustilityksen tekeminen on aloitettu ennen uudistusta, voit
joko täyttää raportin ja kustannustilityksen loppuun ja lähettää sen Business Finlandille, tai voit poistaa lähettämättömän 
raportin ja kustannustilityksen ja aloittaa puhtaalta pöydältä uudella palvelulla. 

Yritykset, joilla ei ole keskeneräistä raporttia tai kustannustilitystä, aloittavat raportin tekemisen suoraan uudella palvelulla 
klikkaamalla Raportit-sivulla Täytä uusi väliraportti / Täytä loppuraportti. 



Asiointipalvelunäkymä: Raportit

Uuden raportin täyttäminen aloitetaan asiointipalvelussa projektin Raportit sivulta.
Raportointipalvelu tulee käyttöön myös aiemmin käynnistyneissä projekteissa.



Asiointipalvelunäkymä: Kustannustilitykset

Kustannustilitykset sivulta poistuu mahdollisuus luoda uusia kustannustilityksiä. Aiemmin luodut kustannustilitykset (myös
lähettämättömät tai joihin on pyydetty täydennyksiä) näkyvät edelleen tällä sivulla. Uudella palvelulla lähetetystä 
raportista muodostuu linkki tälle sivulle.



Etusivu



Yrityksen tilanne
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Projektin toteutus
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Kustannukset

Ensimmäisen raportoinnin liitteenä tule toimittaa kuvaus projektin kirjanpidosta ja työajanseurannasta.
Väliraportilla on mahdollisuus jättää kustannukset raportoimatta. Loppuraportilla se ei ole mahdollista.
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Projektin tulokset
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Taulukko aukeaa täytettäväksi, kun markkinoilletulovuosi ja tavoitevuosi on syötetty.

Projektin vaikutukset (vain loppuraportilla)
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Projektin vaikutukset (vain loppuraportilla)



Hyväksyminen ja lähetys



Business Finlandin täydennyspyyntö näkyy raportin jokaisen sivun ylälaidassa.

Jokaisesta raportin lähetyksestä tallentuu oma dokumentti asiointipalveluun projektin Asiakirjat-sivulle.

Täydennyspyyntö

Business Finlandin asiantuntija voi palauttaa raportin täydennettäväksi asiointipalveluun. Raporttia pääsee täydentämään 
klikkaamalla päivämäärää tai raporttityyppiä Raportit-sivulta. Myös asiointipalvelun Kustannustilitykset-sivulle on 
muodostunut linkki, jolta pääsee raporttiin.


