
Rahapalkat 
Minkälaisia konkreettisia tapoja yrityksellä on osoittaa ketkä ovat projektiin osallistuneet? 

Raportissa tulee yksilöidä projektiin osallistuneet henkilöt ja lyhyesti kuvaus heidän tekemänsä työn sisällöstä. 

Vaikka työajan tuntiseurantaa ei tarvitse projektia varten pitää, kannattaa tehdystä työstä pitää kirjaa. 

Raporttiin ei tarvita liitteitä, jotka vahvistaisivat projektiin osallistuneet henkilöt. Mikäli BF haluaa tarkempaa 

tietoa, pyydämme kirjanpitoajoa projektiajalta ja samoin tositteita palkanmaksusta, joilla varmistetaan, että 

henkilöt ovat projektiajalla olleet yrityksen palveluksessa ja heille on maksettu projektiaikaan kohdistuvaa 

palkkaa. 

Eli työt/palkat kannattaa ilmoittaa niin kuin ne ovat toteutuneet, vaikka siitä tuleekin enemmän kuluja, kun 

BF kustantaa? 

Kyllä, kustannuksia voi ilmoittaa enemmän kuin mitä hyväksytty kokonaiskustannus oli. Avustusta maksetaan 

kuitenkin vain sen verran kuin rahoituspäätöksessä on enimmäissummana annettu. Kaikki kustannukset 

kannattaa ilmoittaa, sillä jos loppuraporttia käsitellessä huomataankin, että mukana on tukikelvottomia 

kustannuksia, voidaan toteutuneet palkkakulut huomioida kustannuskertymässä. 

Kysymys palkoista. Olen yrittäjä ja investoin tällä hetkellä kasvuun ja en nosta ns. normaalia 

kuukausipalkkaa. Onko pakko maksaa muuta palkkaa kuin projektiin kustannuksia/käytettyä palkkaa? 

Tilitettävät palkat eivät saa olennaisesti poiketa siitä korvauksesta, jonka yritys maksaa henkilölle muusta 

työstä projektin aikana. Erillistä projektipalkkaa ei voi maksaa, vaan me katsomme, että palkka projektin ajalta 

on maksettu kaikesta tehdystä työstä. Maksetuista kokonaistyöajan palkoista saa raportilla ilmoittaa projektille 

tehdyn osuuden. 

Kun yrittäjä maksaa itselleen palkkaa, on palkanmaksun oltava samantasoista kuin mitä yrittäjä maksoi itselleen 

ennen projektia. Jos yrittäjä ennen projektia on maksanut itselleen palkkaa vain satunnaisesti tai ei lainkaan, 

projektin aikaisena kuukausipalkan tasona hyväksytään 3000 euroa. 3000 euroa tarkoittaa kokonaistyöajan 

palkkaa, josta projektin osuudeksi hyväksytään se määrä, joka vastaa projektille käytettyä työaikaa yrittäjän 

kokonaistyöajasta. 

Alkuvaiheessa työtunteja tuli todella paljon ja siksi palkka on ollut reilumpi, mutta siitä huolimatta on 

nostettu myös yrityksen muista osuuksista palkkaa, onko tämä ok? Myöhemmin työtunteja on ollut 

vähemmän. 

On ok, projektille tehtävä osa kokonaistyöajasta voi vaihdella päivittäin/viikottain/kuukausittain. 

Sisältyykö 3000 e/kk palkkaan sivukulut (yel yms)? 

Ei sisälly. Palkan päälle kustannusarviossa hyväksytään henkilösivukustannuksina enintään 30 % osuus 

rahapalkoista. 

Jos omistajayrittäjä on saanut palkkaa ennen projektia 5000 e kuukaudessa, ja yrittäjä on sitonut projektin 

hoitoon 100 % työpanoksesta. Eihän tässä tapauksessa tuota 3000 euron "kattoa" käytetä. Yrityksen muun 

toiminnan on hoitanut toiset yrittäjäomistajat. 



3000 euron palkkakatto koskee tilannetta, jossa ennen projektia yrittäjä ei ole maksanut itselleen palkkaa 

lainkaan tai satunnaisesti. Jos yrittäjä on ennen projektia nostanut säännöllisesti 5000 euron kuukausipalkkaa, 

niin tuota 5000 euroa voidaan käyttää myös projektin aikaisena hyväksyttävänä palkkana. 

Kun tuossa on palkkakatto 3000 €/työntekijä, niin voidaanko kuitenkin palkka maksaa esim. vasta viimeisellä 

raportointikuukaudella, jos palkka koostuu esim. edellisten kolmen kuukauden työsuorituksista. eli esim. 

palkka ajalta 1.6.20-31.8.20 maksettu kokonaisuutena 31.8.20 

Palkkakatto ei ole suoraan 3000 euroa, palkka voi olla suurempikin, kunhan se on sama mitä henkilölle 

maksettiin ennen projektia. 

Tuo kysymyksessä oleva palkanmaksun tekeminen kerralla usean kuukauden työstä on ok, kunhan 

työlainsäädännön jne. määräyksiä on noudatettu. Jos esim. yrittäjä maksaa itselleen kerralla 3 kuukauden 

töiden palkat, niin ok. Palkat tulee olla maksettuina viimeistään siinä vaiheessa, kun loppuraporttia ollaan 

lähettämässä. 

Hyväksyttävistä ja raportoitavista palkkakustannuksista: mikäli osa henkilön palkasta maksetaan 

suoritusperusteisesti (myynti), ja suoritusperusteinen osa on jo hyvin vakiintunut osa palkkaa, voidaanko 

tämä suoritusperusteinen osa tilittää projektille? Esimerkki: henkilön palkasta normaalisti 50 % on 

pohjapalkkaa ja 50 % suoritusperusteista, ja henkilö työskentelee projektille 40 % allokaatiolla 

kokonaistyöajasta. Voidaanko tilittää tuo 40 % palkasta kokonaisrahapalkasta laskettuna, vai vain 

pohjapalkan osuutena? 

Raportilla yrityksen on ilmoitettava, jos tilitettäviin palkkoihin sisältyy tulospalkkioita tai muita vastaavia 

poikkeuksellisen palkanmaksutavan eriä. voimme harkinnan mukaan hyväksyä ne, jos ne ovat vakiintuneet 

kattavaksi osaksi yrityksen palkanmaksua. Yrityksen on aina annettava selvitys poikkeuksellisten erien 

kokonaismäärästä sekä määräytymisperusteista ja -ajasta, jotta projektille kohdistuva osuus voidaan 

määritellä. 

Voiko projektia koskevat palkat maksaa koko projektin ajalta kaikki projektin viimeisenä kuukautena? 

Jos tämä on esim. työsopimusten tai työlainsäädännön puitteissa mahdollista, niin ok. 

Jos työntekijän palkkaa on nostettu esimerkiksi työtehtävien muutoksen/ylennyksen vuoksi voidaanko 

käyttää nostettua palkkatasoa palkkakuluihin, kun lasketaan projektille tehtyjä palkkakuluja? 

Kyllä, jos henkilö saa samansuuruista korvausta myös muusta tekemästään työstä projektin aikana. 

Olennaista on, että tilitettävien palkkojen taso ei poikkea siitä, mitä henkilölle on maksettu vastaavan 

tasoisesta työstä ennen projektia tai korvauksesta, jonka rahoituksen saaja maksaa henkilölle muusta työstä 

projektin aikana. 

Eli kuinka paljon 10 000 € tuesta voi olla palkkakuluja? 

Tämä on projektikohtaista, mitään enimmäis- tai vähimmäismäärää ei ole määritetty. Projektille hyväksytyn 

kustannusarvion löydät asiointipalvelusta. 

Ymmärsinkö oikein, että koko palkkaa projektin ajalta ei saa merkitä kustannuksiin? Vaan vain 80 % kelpaa? 

Henkilölle maksetusta rahapalkasta hyväksytään se osuus, jonka tämä on työskennellyt projektille. Tämä voi 

olla jotain 1–100 prosentin väliltä. 



Ymmärsinkö oikein, että silloinkin, jos yrittäjä on normaalien töittensä, joista hän on saanut kiinteän 

kuukausipalkan, lisäksi tehnyt projektitöitä, hänelle ei voi maksaa tästä lisätyöstä palkkaa vaan projektityö 

pitää tehdä normikuukausipalkan puitteissa? 

Olennaista on, että tilitettävien palkkojen taso ei poikkea siitä, mitä henkilölle on maksettu vastaavan 

tasoisesta työstä ennen projektia tai korvauksesta, jonka yritys maksaa henkilölle muusta työstä projektin 

aikana. Emme hyväksy sellaisia palkaneriä, jotka maksetaan henkilölle ehdolla, että palkanerää varten saadaan 

rahoitusta joltakin julkiselta rahoittajalta. 

Kun työntekijä on ollut ennen projektin alkua työskennellyt osa-aikaisena ja projektin myötä pystytäänkin 

työllistämään lisäntyneen työmäärän mukaan täysiaikaisesti. Voidaanko tällaisessa tapauksessa 

palkkamenot huomioida täysimääräisenä. Hänelle on tehty työsopimukseensa päivitys ja perusteena 

projektin aiheuttama työmäärän lisäys. 

Voidaan huomioida. Henkilölle maksetuista kokonaistyöajan rahapalkoista voidaan projektille huomioida se 

osuus, jonka hän on työskennellyt projektille. 

Yritys maksaa yrittäjälle henkilöyhtiössä erittäin pientä kk-palkkaa, yrittäjä YEL-vakuutettu. Voiko 

projektissa käyttää hänen palkkakulu perusteenaan 3000E/kk (kokonaistyöajan suhteessa)? 

Kuukausipalkaksi voimme hyväksyä enintään tämän 3000 euroa kuukaudessa, mikäli palkanmaksu on aiemmin 

ollut pientä tai epäsäännöllistä. Kaikkien projektille tilitettävien palkkojen tulee olla maksettuja. 

Oliko niin, että vain 50 % normaalista työajasta/palkasta saa raportoida projektille? Eli esim. jos tekee 150 

tuntia kuukaudessa niin saa vain tilittää 75 tuntia henkilö kohden? 

Henkilölle maksetusta rahapalkasta voi projektille tilittää sen osuuden, jonka tämä on työskennellyt projektille. 

50 % oli vain esimerkki. 

Olen Oy:ssa yksinyrittäjä ja olen saanut starttirahaa koko projektin ajan. Eikö siis omia palkkakustannuksiani 

hyväksytä projektille lainkaan? Projektin kustannusarviossa oli rahapalkkojen osuus lähes 60%:ita. 

Starttirahaa samalta ajalta saaneen henkilön palkkakustannukset eivät ole projektille hyväksyttäviä. 

Starttirahan ehdoissa kielletään päällekkäinen muu julkinen tuki. 

Hei, oman työn osuuden ja työmäärien ilmoittamisen kentässä oli merkkiraja 4000. Mitä jos lista nimistä, 

tehtävänimikkeistä, työn kuvauksista ja kokonaistyöajoista ei mahdu tähän merkkimäärään? 

Voit koittaa ilmaista asian tiiviimmin ja tarvittaessa jatkaa raportin lisätietokenttään loput. 

Onko perussääntöä sille, minkä verran pienen startup-yrityksen toimitusjohtaja voi kuluja projektille 

kohdentaa? Realismiahan on, että näin poikkeusoloissa 100 % ajasta kohdistuu projektiin, kun muu bisnes 

on kuollutta. 

Tähän ei ole olemassa yhtä oikeaa vastausta. Jos henkilö on tehnyt kehittämistoimenpiteitä 100 % työajastaan, 

myös palkat voi silloin kohdistaa kokonaan projektille. 

Olemme alkuvaiheessa maksaneet näemmä ns. liikaa palkkaa, voiko sitä tasata tämän viimeisen kuukauden 

aikana niin, ettei tehdystä työstä maksa palkkaa tasoittaakseen alkupäätä? 



Jos tämä on esim. työsopimusten tai työlainsäädännön puitteissa mahdollista, niin ok. Kunhan kaikki palkat on 

maksettu loppuraportin jättämiseen mennessä, niin emme tarkastele maksupäiviä sen tarkemmin. 

Voiko loppuraporttiin palkkakustannuksiin lisätä loppuraportin teosta aiheutuneet ja maksetut 

palkkakustannukset? Loppuraporttihan tehdään varsinaisen projektiajan loppumisen jälkeen. 

Hyväksyttävät kustannukset ovat aiheutuneet projektista sen kestoaikana (suoriteperuste). Projektiajan 

päättymisen jälkeen syntyneet kustannukset eivät ole projektille hyväksyttäviä kustannuksia. 

Nousiko palkkaosuuden suuruus 80 prosenttiin? 

Rahapalkkojen ja ostettavien palvelujen suhdetta ei ole määritelty, projektin kustannukset voivat muodostua 

yksinomaan rahapalkoista tai yksinomaan ostopalveluista (+ henkilösivukulukerroin max 30 % ja muut 

kustannukset max 30 % rahapalkkojen ja ostettavien palvelujen summasta). Rahoituspäätöksen liitteenä on 

kustannusarvio. Jos projektin onnistunut toteuttaminen edellyttää, että kustannuslajista toiseen siirretään 

summa, joka on enemmän kuin 20 % projektin kokonaiskustannuksista, on kustannuslajimuutokseen haettava 

meiltä sähköisessä asioinnissa lupa ennakolta. 

Jos osingot on muutettu palkaksi koronakriisin alkamisen jälkeen, niin miten tähän suhtaudutaan? Yrittäjällä 

Hyväksyttävät kustannukset ovat aiheutuneet projektista sen kestoaikana (suoriteperuste). Yrittäjälle projektin 

aikana maksetuita palkoista voidaan hyväksyä se osuus, jonka hän on tehnyt projektityötä. Osinkoja, 

esimerkiksi työpanososinkoa ei hyväksytä projektille, sillä kyseessä ei ole ennakonpidätyksenalainen, 

kirjanpidossa näkyvä rahapalkka. 

Yrityksemme vierastalo päätettiin sulkea koronatilanteen vuoksi 1.5–30.11. Tänä aikana yrityksellämme ei 

ole toimintaa, josta olisi syntynyt palkkakustannuksia itsellemme. Häiriörahoituksen aikana 1.5–30.11 meillä 

ei ole todistettavasti ollut muuta työtä vierastaloon liittyen lukuun ottamatta muutamaa remonttimiestä, 

jotka eivät ole meitä työllistäneet. Hyväksytäänkö tässä tapauksessa itsellemme hankkeen aikana maksetut 

palkat 100 prosenttisesti hankkeeseen kohdistuneiksi kustannuksiksi? 

Mikäli henkilöiden työaika on ollut 100 prosenttisesti kehittämistä, voidaan palkat kokonaisuudessaan 

kohdistaa projektille. 

Ravintola-alalle maksettiin palkkatuki 1000 € per henkilö uudelleentyöllistämiseen lomautuksen 

päättämiseksi. Henkilön palkka 1800 € ja hän osallistui projektiin 30 % eli 540 euron arvosta. Saako tämän 

540 euroa esittää kokonaisuudessaan, kun palkkatukea saatu se 1000 € (palkkatuettomaksi palkaksi 

kuukaudessa jää 1800-1000=800 euroa) vai pitääkö tuo 1000 euron palkkatuki jotenkin suhteuttaa projektiin 

käytetyn ajan käyttöön? 

Miten BF suhtautuu siihen, että jonkin projektityöntekijän osalta yritys on saanut Keha-keskukselta 

työllistämistukea? 

Uudelleentyölllistämisen tuki koskee ajanjaksoa 1.6.-31.8.2020. Saatu uudelleentyöllistymistuki tulee ilmoittaa 

Business Finlandille. Business Finland tarkistaa mahdollisen päällekkäisen tuen käsitellessään kehityshanketuen 

maksatushakemusta. Jos Business Finlandille ei raportoida rahapalkkoja samojen henkilöiden osalta siltä ajalta, 

kun ovat saaneet KEHAn tukea, tuki ei vaikuta Business Finlandin rahoitukseen. Jos kuitenkin päällekkäisyyttä 

on, raportin käsittelyn yhteydessä varmistetaan, ettei Business Finlandin ja KEHAn maksama tuki näihin 

päällekkäisiin palkkoihin ylitä 80 %, joka on Business Finlandin tukitaso. 



Jos yrittäjä on saanut työmarkkinatukea, niin onko kyseessä palkkatuki? Voidaanko tällöin maksaa 

projektista palkkaa? Lasketaanko kotihoidon tuki palkkatueksi? 

Vaikuttaako aikuiskoulutustuki yrittäjälle? Silloinhan ei palkkaa saa maksaa kuin murto-osan normaalista. 

Työmarkkinatuki, kotihoidon tuki tai aikuiskoulutustuki eivät ole sama asia kuin palkkatuki, sillä ne eivät 

kohdistu suoraan yrityksen maksaman palkan tukemiseen. Yrityksen maksamat palkat ovat projektille 

hyväksyttäviä kustannuksia siltä osin, kuin henkilö on tehnyt projektityötä. 

Miten lasketaan sairausloma-ajan palkka? jouduin operaatioon ja 2 kk sairaslomalle kesken projektin. 

Projektin palkkoihin saa raportoida palkat teholliselta työajalta. Sairausajan palkat sisältyvät 

henkilösivukustannuksiin. 

Projekti on kestänyt 7 kk ja työllistänyt kaksi työntekijää + tj:n. Henkilöt ovat pitäneet kesäloman 

normaalisti. Voidaanko palkkakulut tässä tapauksessa tilittää normaalisti? 

Palkkoihin tilitetään rahapalkat teholliselta työajalta, eli kokonaistyöajan rahapalkat niiltä osin, kun henkilö on 

tehnyt projektityötä. Loma-ajan palkkaa ei tilitetä rahapalkkoihin, vaan ne sisältyvät laskennallisten 

henkilösivukustannusten alle. 

 

Henkilösivukustannukset 
Henkilösivukuluiksi hyväksytään esim. palkasta kertyneet lomat. Nämähän yleensä maksetaan vasta 

myöhemmin koska lomanmääräytymisvuosi ei ole vielä päättynyt. Saako nämä sisällyttää projektille, vaikka 

ne faktisesti maksetaan vasta myöhemmin? 

Kyllä, hsk voi olla 30 % vaikka henkilösivukulut sisältävät kustannuksia, joita ei makseta projektin 

toteutusaikana. Henkilösivukustannukset hyväksytään laskennallisesti. Projektille laskennallisesti 

kohdistettavien menojen ei tarvitse perustua menojen maksutapahtumakirjauksiin. 

Jos projektilla on sivukuluihin varattu X määrä rahaa, eikä työntekijöitä kuitenkaan ole käytetty, vaan 

yrittäjä on tehnyt itse tunnit projektille ja näin ei siis sivukuluja ole laittaa projektille, voiko sitten siis nostaa 

muut kulut 30 %. 

Myös rahapalkkaa saaneiden yrittäjien henkilösivukustannukset ovat projektin hyväksyttäviä kustannuksia. 

Mikäli sivukuluja ei kerry rahoituspäätöksen mukaista määrää, voi ne ilmoittaa pienempinä ja vastaavasti 

nostaa muiden kustannusten osuutta (kuitenkin max 30 % rahapalkkojen ja ostettavien asiantuntijapalvelujen 

summasta). 

 

Ostetut palvelut 
Onko siis niin, että yrityksen osakas ja hallituksen jäsen, jolla on myös oma yritys ja joka on tehnyt 

alihankintaa aikaisemminkin, ei voi tehdä alihankintatyötä hankkeessa tukea saavalle yritykselle? 

Vaikuttaa että kyseessä on intressi, jonka vuoksi alihankintaa ei hyväksyttäisi. Asiaan ei vaikuta, vaikka yritysten 

kesken olisi ennen projektia ollut palveluiden ostoa ja myyntiä. 



Intressioston kiellon taustalla on se, että valtiontukisäädökset edellyttävät rahoitettavien kustannusten olevan 

sellaisia, että niiden hinta on määräytynyt vapailla markkinoilla. Markkinahintaisuudesta ei voida varmistua, jos 

samalla henkilöllä on mahdollisuus vaikuttaa oston sisältöön ja hinnoitteluun sekä ostajan että myyjän puolella. 

Onko merkitystä, jos ostopalveluiden konsultin lasku on tullut ukko.fi laskutuksen kautta, jolloin y-tunnusta 

ei ole saatavilla vai mainitaanko se vain lisätietoja kohtaan? 

Tästä voi hyvin mainita ostopalvelun sisältöä koskevassa selityksessä. Myös laskutuspalvelun kautta toimivilta 

kevytyrittäjiltä ostetut palvelut voidaan projektille hyväksyä. 

Pilotoin nyt ensimmäistä kertaa omakotitalon remonttiurakkaa pääurakoitsijana. Urakkaan liittyy osa-

alueita, joihin tilaan toiselta yritykseltä asiantuntijatyötä pystyäkseni toteuttamaan pilotin. Hyväksytäänkö 

tämä asiantuntijapalveluiden ostokustannuksiin? 

Rahoituksella voimme tukea yrityksen kehittämistoimenpiteitä, emme normaalia liiketoimintaa. Pilotointia 

voimme tietyin edellytyksin rahoittaa, kannattaa keskustella tästä vielä tarkemmin projektisi yhteyshenkilön 

kanssa. Löydät hänen yhteystietonsa asiointipalvelusta. 

Kuuluuko seuraava ostettuihin palveluihin: Yritys maksaa toiminimellä toimivalle henkilölle palkkaa online-

tanssikurssin opettamisesta? Eli kyseessä ns. maksettu palkka, mutta ei palkkalistoilla olevalle työntekijälle 

vaan toiminimellä työskentelevälle liikunnanohjaajalle? 

Kyseessä on tällöin maksettu työkorvaus, joka tilitetään ostetuissa palveluissa. Rahoituksella voimme tukea 

yrityksen kehittämistoimenpiteitä, emme normaalia liiketoimintaa. Kannattaa keskustella tästä vielä tarkemmin 

projektisi yhteyshenkilön kanssa. Löydät hänen yhteystietonsa asiointipalvelusta. 

Meillä ei yksikään yksittäinen osto ole yli 60 t, mutta hankintawebinaarissa ohjeistettiin kuitenkin tekemään 

kilpailutus, joten teimme sen. Tarvitseeko kilpailutusta siis raportoida vai ei? 

Mikäli projektilla on hankintoja kokonaisuudessaan yli 60 tuhannen euron arvosta, pyydämme raportilla 

kilpailutuksessa käytetyn ilmoituksen HILMA-numeroa. Tarvittaessa voitte antaa myös lisätietoja.  

Hei! Jos isolta ostolaskulta valitaan vain pieni osuus projektin kuluksi, riittääkö jos se osuus on maksettu vai 

pitääkö ihan koko laskun olla mennyt maksuun? Maksuosuuden todistaminen onnistuu toki nettipankista. 

Se osuus laskusta, joka projektille tilitetään, tulee olla maksettu. 

Pitääkö ostopalveluihin lisätä riveittäin kaikki eri laskut toteutuneiden mukaan vai riittääkö yhteen? 

Riittää, että riveittäin ilmoitat käytetyt palveluntarjoajat ja heiltä ostetut palvelut. 

Hyväksytäänkö ostopalveluita ulkomaisilta tytäryhtiöiltä, jos ostoja ei ole yksilöity jo hakemusvaiheessa? 

Tästä kannattaa olla yhteydessä projektisi yhteyshenkilöön. Löydät hänen yhteystietonsa asiointipalvelusta. 

Yrityksemme työntekijät työskentelevät henkilöstöpalveluyrityksen kautta yhtiöllemme. Voidaanhan heidän 

palkkakustannuksensa hyväksyä, vaikka teknisesti heidän työkulunsa sisältyy nyt ostopalveluihin. 

Kyllä voidaan, työkorvaukset tilitetään silloin ostetuissa palveluissa. 

Onko ulkomailta ostetut ostopalvelut hyväksyttävät? 

http://ukko.fi/


Kyllä ovat. Jos ulkomainen palveluntuottaja kuuluu rahoitusta saaneen yrityksen kanssa samaan konserniin, on 

asiasta sovittava ennakolta BF:n kanssa. Jos ulkomainen palveluntuottaja on rahoitusta saaneeseen yritykseen 

riippumaton, ei ulkomaisesta ostopalvelusta tarvitse etukäteen sopia kanssamme. 

Muilta konserniyhtiöiltä hankitut henkilöpalvelut, raportoidaanko palkkakustannuksina vai ostopalveluina? 

Jos ostopalveluina ja projektisuunnitelman kustannusjako muuttuu merkittävästi, niin tuleeko silloin hakea 

muutosta suunnitelmaan? 

Ostopalveluina. Kaikkien kustannusten tulee olla rahoituksen saajan kirjanpidossa, joten konserniyhtiön 

palkkakulut ilmoitetaan meillekin konsernin sisäisen laskutuksen mukaisena. Merkittävä muutos (yli 20 % 

kokonaiskustannusarviosta) vaatii oman muutoshakemuksen kustannusarvioon. 

Saako projektin ostopalvelukustannuksiin liittää kirjanpitäjän laskutuksen, joka liittyy projektin 

raportoimiseen? 

Ei. Raportoinnista syntyneet kustannukset ovat yleiskustannuksia, ja kuuluvat muiden kustannusten alle. 

Samoin projektikirjanpito on tällainen yleiskustannus. 

 

Muut kustannukset 
Kun hankeaikana maksaa toiminnan kannalta välttämättömän ohjelmiston vuosilisenssikustannuksen, joka 

on noin 5000 euroa, voiko sen laittaa kokonaan hankkeen kustannukseksi vai vaan hankeajalta eli esim. 6 

kuukaudelta eli puolet summasta? 

Lisenssimaksu on projektin kulu hankeajalta. Tyypillisesti lisenssimaksut sisältyvät Muut kustannukset -erään, 

eikä niitä raportoida erillisinä kustannuserinä. 

”Rahoitusta ei saa käyttää laitehankintoihin”. Lasketaanko kännykkä, hinta noin 500 euroa, joka oli 

hankittava rikki menneen tilalle, tällaiseksi laitteeksi, jota ei saa sisällyttää kuluihin? 

Kännykkää ei voi sisällyttää projektiin erillisenä kuluna, mutta tällaisiin laitekuluihin voi käyttää Muut 

kustannukset -erää, joka on max 30 % rahapalkkojen ja ostettavien asiantuntijapalvelujen summasta. 

Miten franchize maksut ja tuotteen kehitys sitä kautta? 

Franchise-maksu on maksua franchisen omistajalle jo olemassa olevasta tuotteesta, jonka omistaa franchisen 

antaja. Mahdollisesti maksun voi sisällyttää muut kustannukset -erään. 

Tuossa muut kustannukset kohdassa on prosentti. Saako sitä muutettua? 

Prosentin sijaan voit muokata eurokenttää sen vieressä. Prosentti päivittyy automaattisesti vastaamaan 

tilitettyä summaa. Huomaathan, että voit ilmoittaa muita kustannuksia enintään 30 % palkkojen ja 

ostopalveluiden summasta. 

 

Projektimuutokset 
Kustannuslajien muutos saa olla enintään 20 % kustannusarviosta. Lasketaanko tähän muutokseen 

sisältyväksi se, että muiden kulujen osuus nousee 20 prosentista 30 prosenttiin? 



Vaikka Muut kulut -osuus nousee 20 % 30 prosenttiin, ei tämä nousu vaikuta projektin enimmäiskustannuksiin. 

Enimmäiskustannukset ovat ne, mitä rahoituspäätöksessä on mainittu, vaikka Muut kustannukset -erää 

kasvatettaisiin esim. tilanteessa, että rahapalkkoja ja ostopalveluja kertyy budjetoitua vähemmän. 

Euromääräisesti kyse on niin pienestä muutoksesta, että sitä varten ei tarvitse erikseen hakea 

kustannusmuutosta, vaan korkeammat muut kustannukset voi ilmoittaa raportilla. 

Täytyykö projektin vastuullinen johtaja vaihtaa, kun hän on sama henkilö kuin kirjanpitäjä? 

Sama henkilö ei voi toimia sekä vastuullisena johtajana että kustannustilityksen vakuutuksen allekirjoittajana. 

Tämä siitä syystä, että vakuutuksen allekirjoittaja todentaa vastuullisen johtajan antamien tietojen pitävän 

paikkansa, siksi sama henkilö ei voi olla molemmissa rooleissa. 

Jos projektin lopetus venyy muutamalla viikolla esitetystä aikataulusta, tuleeko hakea muutosta? 

Muutosta ei tarvitse hakea, jos toteutusta jatketaan enintään 4 kuukautta rahoituspäätökseen merkitystä 

aikataulusta. Vastaavasti raportin toimittamisen takaraja siirtyy projektin toteutusaikaa jatkettaessa. 

Budjetissa oli n. 80 % omia palkkakustannuksia ja 20 % ostopalveluita. Ostopalvelut jäivät ostamatta, saatiin 

tehtyä omin voimin. Eli toteutus olisi 100 % omia palkkakustannuksia. Täytyykö tästä tehdä 

muutoshakemus? 

Voi ilmoittaa toteutuneet kustannukset loppuraportin yhteydessä ilman erillistä muutoshakemusta. 

Ohjeissa lukee "Muutoshakemusta ei tarvita ollenkaan, jos kustannuslajien väliset muutokset ovat 

suuruudeltaan enintään 20 % kustannusarviosta." https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-

asiakkaille/palvelut/rahoitus/hairiotilannerahoitus/ohjeet-rahoituksen-saajalle/ --> Miten saisin tehtyä 

muutokset sähköisen asiointipalvelunne raportointiin? Yritin juuri muuttaa Henkilösivukustannukset <--> 

Muut kustannukset päikseen tuolla Kustannukset-välilehdellä, mutta en pysty tekemään sinne muutoksia. 

Osaisitteko auttaa tämän kanssa? 

Muuttuneet henkilösivukustannukset voit ilmoittaa raportin lisätietokentässä, prosentin muuttaminen ei 

valitettavasti sovelluksessa suoraan onnistu. Muita kustannuksia sen sijaan voit ilmoittaa enintään 30 % 

kustannukset-välilehdellä. 

Jos projekti pitkittyy, voiko myös rahoituspäätöksen euromääräistä rakennetta muuttaa ja hyväksyttyä 

summaa korottaa? 

Kustannusarvion sisällä voi tehdä muutoksia kustannuslajilta toiselle. Kokonaisbudjettia ei voi enää jälkikäteen 

kasvattaa, vaikka projekti pidentyisi. Rahoitus on enintään sen, mitä rahoituspäätöksessä on ilmoitettu. 

Jos projektille on jo hakenut kerran jatkoaikaa, mikä on myönnetty. Niin voiko myös siinä tapauksessa ilman 

hakemusta pidentää projektia sekä raportointiaikaa tuon max 4kk? 

Ei voi. Projektia voi ilman muutoshakemusta jatkaa enintään 4 kuukautta rahoituspäätöksen mukaisesta 

alkuperäisestä päättymispäivästä. Mikäli projektinne vielä tarvitsisi lisäaikaa, voitte jättää uuden 

muutoshakemuksen asiointipalvelun kautta. 

Entä jos haetaan jatkoaikaa yli 4 kk ja aikataulu jatkuu tilikauden yli. Onko jotakin, jota tulisi huomioida. 

Business Finlandin puolesta tämä ei aiheuta toimenpiteitä. 

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/hairiotilannerahoitus/ohjeet-rahoituksen-saajalle/
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Miten kustannustilitysten yhteyshenkilön saikaan vaihdettua? 

Projektille nimetyn kustannustilitysten yhteyshenkilön voi muuttaa ilmoittamalla siitä kirjaamoomme: 

https://secure.businessfinland.fi/suojaposti . Projektin pääkäyttäjä voi asiointipalvelussa antaa ja poistaa 

henkilöiden käyttöoikeuksia projektin tietoihin. Projektin pääkäyttäjän oikeudet hakemuspalvelu lisää 

automaattisesti sille henkilölle, joka avaa ja tallentaa hakemuksen ensimmäisen kerran. Lisää ohjeita löydät 

täältä: https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/asiointipalvelu/ . 

Projektin kestoksi on hyväksytty 01.04.2020-31.07.2020, mutta Business Finlandin päätös tuli 7.8.2020 ja 

toteutus on tapahtunut sen jälkeen, onko ongelma? 

Aikataulunmuutosta ei tarvitse hakea, jos toteutusta jatketaan enintään 4 kuukautta rahoituspäätökseen 

merkitystä aikataulusta. Vastaavasti raportin toimittamisen takaraja siirtyy projektin toteutusaikaa 

jatkettaessa. Mikäli projektin toteuttamiseen tarvitaan pidempi aika, tulee projektille hakea aikataulunmuutos 

asiointipalvelumme kautta. 

Kuinka projektille voi liittää käyttöoikeuden myös muille henkilöille tuolla sähköisessä asiointipalvelussa? 

Projektin pääkäyttäjä voi asiointipalvelussa antaa ja poistaa henkilöiden käyttöoikeuksia projektin tietoihin. 

Projektin pääkäyttäjän oikeudet hakemuspalvelu lisää automaattisesti sille henkilölle, joka avaa ja tallentaa 

hakemuksen ensimmäisen kerran. Lisää ohjeita löydät täältä: https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-

asiakkaille/asiointipalvelu/. 

Kehitysprojekti on alun perin tuotteen kehittämiseen. Nyt tuli mahdollisuus ostaa myös osana 

kehitysprojektia markkinaselvitys tuotteen myynnistä. Onko tällainen mahdollista periaatteellisella tasolla 

tuotteen kehitysprojektin yhteydessä? 

Kyllä on. Muutoksista projektisuunnitelmaan kannattaa keskustella projektisi yhteyshenkilön kanssa. 

Yhteystiedot löydät asiointipalvelusta. 

Jos projektille myönnetään 6 kk jatkoaikaa hakemuksesta, niin voihan kustannuksia eri lajeille myös syntyä 

vielä jatkoajalla, päätöksen puitteissa? 

Kyllä voi. Business Finlandille raportoidaan kaikki projektissa syntyneet, rahoitusehtojen mukaan tukikelpoiset 

kustannukset. 

Miten siis tehdään muutos, jos aikataulu venyy alkuperäisestä 3 kuukautta? Silloin ei tehdä 

muutoshakemusta, mutta missä tuo muutos ilmoitetaan? 

Asiasta kerrotaan raportissa ja raportin Kustannukset sivulla ilmoitetaan toteutunut raportointikausi. 

Miten paljon projektin aikataulua voi lyhentää? Pidentää pystyi 4 kuukautta, mutta lyhentää? 

Raportin voi tehdä heti, kun kehitysprojektin toteutus on päättynyt ja projektin kulut on maksettu ja yrityksen 

kirjanpidossa. 

 

https://secure.businessfinland.fi/suojaposti
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Muut 
Loppuraporttia täyttäessä kysytään "Pyydämme maksamaan avustusta" kohtaa. Laitetaanko tähän summa, 

josta on vähennetty tuo omavastuuosuus ja BF saatu ennakko? Vai vähentämätön kokonaissumma, jonka BF 

tarkistaa? 

Tähän laitetaan summa, josta on vähennetty jo saatu ennakko. Jos esim. projektin budjetoidut kulut 12,500 ja 

avustusta myönnetty 10 000 josta ennakkona maksettu 7 000. Voidaan raportoida toteutuneet kulut vaikkapa 

13 000, mutta avustusta haetaan 3 000 joka on avustuksen kokonaismäärä vähennettynä jo saadulla ennakolla. 

Missä pitää mainita, että BF on rahoittanut projektia? Koskeeko tämä myös verkkopalveluita? 

Jos yritys antaa esimerkiksi lehdistötiedotteen projektin tuloksena syntyneistä uudistuksista tai yritystä 

haastatellaan mediassa projektin tuloksista, niin näissä yhteyksissä on mainittava BF:n olleen mukana projektin 

rahoittamisessa. 

Tämä koskee myös verkkopalveluita. Ylipäätään kun projektin tuloksia julkisuudessa käsitellään, median lajilla 

ei ole merkitystä. Haluamme tällä julkisuudella tuoda esiin, millaisia hyviä tuloksia julkisella 

kehittämisrahoituksella saadaan aikaan. 

Milloin raportointi voidaan tehdä, kun projektin kestoksi on laitettu kestämään vuoden vaihteeseen asti? 

Projekti toki jatkuu ja jää yrityksen palveluun senkin jälkeen. 

Raportin voi tehdä heti, kun kehitysprojektin toteutus on päättynyt ja projektin kulut on maksettu ja yrityksen 

kirjanpidossa. Projektin voi tehdä valmiiksi ja raportoida jo ennen rahoituspäätöksessä mainittua projektin 

päättymisaikaakin. 

Eli jos raportoinnin määräaika on vaikka 31.12.2020 (projekti alunperin laitettu päättymään 31.8.), voiko 

loppuraportin jättää vielä tuon 31.12. jälkeen jos projektia pidentää oma-aloitteisesti enintään tuon 4kk? Ja 

järjestelmä hyväksyy tämän? 

Kyllä, tuon esimerkin mukaisesti projektin toteutusta voi jatkaa 31.12.2021 saakka ja raportin toimittaa 

30.4.2021 mennessä. 

Kuinka kirjanpitäjä saa oikeuden tarkastella projektin tietoja, onko tälle tarvetta?  

Kirjanpitäjä vahvistaa raportilla ilmoitetut palkka- ja ostopalvelukustannukset allekirjoittamallaan 

kustannustilityksen vakuutuksella. Tätä varten olisi hyvä, että hän näkisi myös raportille syötetyt summat. 

Projektin pääkäyttäjä voi asiointipalvelussa antaa ja poistaa henkilöiden käyttöoikeuksia projektin tietoihin. 

Projektin pääkäyttäjän oikeudet hakemuspalvelu lisää automaattisesti sille henkilölle, joka avaa ja tallentaa 

hakemuksen ensimmäisen kerran. Lisää ohjeita löydät täältä: https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-

asiakkaille/asiointipalvelu/ 

Tuleeko kirjanpidossa olla erilliset kustannuspaikat/tilit projektikuluille? Esimerkiksi Business Finland 

projektiostot tjms? 

Tämä ei ole pakollista, kunhan kirjanpito on muutoin järjestetty niin, että projektin kustannukset ovat sieltä 

löydettävissä ja todennettavissa. Esim excel-seuranta on riittävä, mikäli se täyttää ehdon. 

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/asiointipalvelu/
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Rahoituksen myönteinen päätös tuli toukokuussa ja rahoituspäätöksessä on hakemuksen mukaisesti 

projektiajaksi merkitty 1.4.-30.8. Projektikirjanpito on kuitenkin tehty alkaen 1.4. Raportoidaanko 

kustannukset päätöksessä esitetyn projektiajan mukaisesti? 

Tämä on lähtökohta. Tarvittaessa projektia saa myös jatkaa ilman muutoshakemusta enintään 4 kuukautta 

alkuperäisestä päättymispäivästä. Kustannukset raportoidaan toteutuneelta projektiajalta. 

Voiko raportoinnin tehdä englannin kielellä? 

Voi tehdä. Raportointisovelluksen kieleksi saa myös vaihdettua englannin. Painike löytyy sovelluksen oikeasta 

ylälaidasta. 

Millainen käsittelyaika on loppuraportille? Haluaisin saada kirjattua myös lopputilityksen projektivuodelle 

kirjanpitoon 

Pyrimme maksamaan rahoituksen 21 vuorokaudessa siitä, kun raportti on asiointipalveluun jätetty. 

Käsittelyajat ovat tällä hetkellä 3–4 viikkoa. Valitettavasti loppuvuodesta saattaa käsittelyssä tulla viiveitä 

raporttien suuresta lukumäärästä johtuen, joten nämä palveluajat ovat vain arvioita. 

Mikä on tuon maksimituen määrä/summa? Tai miten maksimituen määrä lasketaan? 

Enimmäistuki on rahoituspäätöksen mukainen, enintään kuitenkin 80 % projektille hyväksytyistä 

kokonaiskustannuksista. 

Miten asiointipalveluun on mahdollista lisätä uusia projektissa mukana olevia henkilöitä? Voiko kirjanpitäjä 

täyttää raportin esim. suomi.fi -valtuudella? 

Projektin pääkäyttäjä voi asiointipalvelussa antaa ja poistaa henkilöiden käyttöoikeuksia projektin tietoihin. 

Projektin pääkäyttäjän oikeudet hakemuspalvelu lisää automaattisesti sille henkilölle, joka avaa ja tallentaa 

hakemuksen ensimmäisen kerran. Lisää ohjeita löydät täältä: https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-

asiakkaille/asiointipalvelu/ 

Oliko jossain kaavake tilitoimiston vakuutusta varten? 

https://www.businessfinland.fi/4a6c5c/globalassets/finnish-customers/01-funding/08-guidelines--

terms/forms/kustannustilityksen_yhteyshenkilon_vakuutus.docx 

Jos olen saanut kirjanpitäjältä raportin projektiin käytetyistä palkkakustannuksista, voinko itse laittaa ne 

raporttiin? Vai pitääkö tässäkin tapauksessa tilitoimiston tehdä se? Oliko näin, että vain kirjanpitäjä saa 

kirjata BF-loppuraporttiin projektin kustannukset? 

Kuka tahansa, projektin vastuullinen johtaja tai muu sähköisen asioinnin käyttöön valtuutettu henkilö, voi 

syöttää tiedot. Sen lisäksi kirjanpitäjä allekirjoittamallaan kustannustilityksen vakuutuksella vahvistaa syötetyt 

kustannukset. 

Voiko nyt päättyvään projektiin hakea uutta tukea samoilla de minimis –ehdoilla? 

Häiriötilannerahoitus ei ole enää haettavissa. Business Finlandin muut rahoituspalvelut ovat käytössänne, 

kannattaa käydä tutustumassa näihin verkkosivuillamme tarkemmin. 

Soveltuvatko nämä ohjeet Ely-keskuksen myöntämään Yrityksen kehittämisavustukseen liiketoiminnan 

häiriötilanteissa? 

http://suomi.fi/
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Jos projektin on rahoittanut ELY, loppuraportti tehdään ELY:lle käyttäen heidän raportointipohjaansa ja 

ohjeistustaan. 

Onko projektissa syntynyt TULOJA. Onko siis esitettävä projektin aikana saadut myynnit, jotka liittyvät 

projektin suorittamiseen? 

Tuloilla tarkoitetaan kehitysprojektista aiheutuneita, esim. prototyyppien tai testikappaleiden myynnistä 

saatuja tuloja. 

Mitä vaikuttaa kehitysrahoitukseen tuotot, jos projekti onkin tuonut tuloja eli on saatu idea myytyä 

asiakkaalle. 

Projektista syntyneet tulot ilmoitetaan raportilla. Tulot eivät vaikuta maksettavaan avustukseen. 

Jos projektin kustannukset menee kokonaissummasta yli, tuleeko loppuraporttiin kirjata tuo 

kokonaissumma? Eli esimerkiksi kustannuslajit palkat ja muut kustannukset ylisuurina jos ne ovat sellaisena 

toteutuneet? 

Business Finlandille raportoidaan kaikki projektissa syntyneet, rahoitusehtojen mukaan tukikelpoiset 

kustannukset. Kaikki kustannukset kannattaa ilmoittaa, sillä jos loppuraporttia käsitellessä huomataankin, että 

mukana on tukikelvottomia kustannuksia, voidaan toteutuneet kustannukset huomioida kustannuskertymässä. 

Rahoitusta ei saa käyttää investointeihin, mitä katsotte investoinneiksi? 

Rahoitusta saa käyttää esiselvitys- ja kehittämistoimenpiteiden kustannuksiin. Hyväksyttäviä kustannuksia ovat 

oman henkilöstön palkkakulut siltä osin, kun henkilöt ovat kehittämiseen osallistuneet. Lisäksi selvityksiä ja 

kehittämistä voidaan ostaa yrityksen ulkopuolelta, ja nämä ostetut asiantuntijapalvelut ovat projektille 

hyväksyttäviä. Muihin projektista aiheutuviin kuluihin voi käyttää muut kustannukset -erää. 

Taloushallinnon vahvistus Liitä tähän kustannustilityksen yhteyshenkilön vakuutus (yrityksen oman 

taloushallinnon tai tilitoimiston henkilö). Tarvitseeko tämä tilitoimistolta vakuutusilmoituksen hänen 

pätevyydestään? 

Ei tarvitse. 

Mikäli kyseessä on tilitoimisto, joka tukea on saanut ja yrittäjä itse tekee oman yrityksensä kirjanpidon sekä 

on projektin vastuullinen henkilö, miten kustannustilityksen yhteyshenkilön vakuutus tässä tapauksessa 

menee? Harvoin kuitenkaan työntekijät voivat vakuuttaa työnantajan yrityksen kirjanpidosta. 

Mikäli vastuullinen johtaja on itse tehnyt projektikirjanpidon, voi hän silloin poikkeuksellisesti itse allekirjoittaa 

myös kustannustilityksen vakuutuksen. Tästä on hyvä olla maininta raportilla. 

Sorry, I ask this in English because it is easier, but you can reply in Finnish. What if I have an Oy and i do my 

own bookkeeping? There are no other people in the company. I can't be the project lead and the bookkeeper 

as well? In other words, just because of BF i will have to outsource my bookkeeping for the project's 

duration? 

This is an exception and, in this case, since you have done the bookkeeping, you can also sign the attestation 

for project costs. 

Näkyykö raportti nimenkirjoitusoikeuden omaavalle henkilölle, vaikka hän ei olisi nimettynä projektissa? 



Näkyy. Suomi.fi-tunnistaminen hakee asiointivaltuudet yritystietojärjestelmästä (YTJ) ja kaupparekisteristä. 

Asiointipalvelun etusivulla näet ne organisaatiot, joissa sinulla on joku seuraavista rooleista: toimitusjohtaja, 

toimitusjohtajan sijainen ja nimenkirjoitusoikeus (prokura). 

Miten tarkalla tasolla projektin sisältö on siis julkista? 

Rahoituksesta julkista tietoa ovat rahoituksen saajan nimi, Y-tunnus, koko, toimiala, maakunta, rahoitusmuoto, 
myöntämispäivä sekä myönnetyn ja maksetun rahoituksen määrä. 

Jos kaikki kulut tulee olla maksettuna loppuraportin jättöön mennessä, onko ok, että lasku on päivätty 

projektin päättymisen jälkeen (jos laskuriveillä ilmenee, että kohdentuu projektille ja on toimitettu sen 

aikana)? 

Kustannukset hyväksytään suoriteperusteisesti. Esimerkiksi ostopalvelulasku voi tulla ja se voidaan maksaa 

vasta projektin päättymisen jälkeen. Jos laskun perusteena oleva työ on tehty päätöksen voimassaoloaikana, 

on lasku hyväksyttävissä projektin kustannuksiin. Kustannusten tulee olla maksettuja siinä vaiheessa, kun ne 

tilitetään Business Finlandiin. 

Pitääkö kaikki kustannukset ilmoittaa, jos kustannukset ylittyvät alkuperäisestä suunnitelmasta vai riittääkö 

kulut ilmoitettuna hyväksyttyyn määrään saakka? 

Business Finlandille raportoidaan kaikki projektissa syntyneet, rahoitusehtojen mukaan tukikelpoiset 

kustannukset. Kaikki kustannukset kannattaa ilmoittaa, sillä jos loppuraporttia käsitellessä huomataankin, että 

mukana on tukikelvottomia kustannuksia, voidaan toteutuneet kustannukset huomioida kustannuskertymässä. 

Onko Koronatuki yritykselle ns. muuta tukea projektille? 

Nyt en ole varma mitä tukea tässä tarkoitetaan, mutta kaikki projektina ajalta saatu muu julkinen tuki tulee 

ilmoittaa meille raportilla. Julkista tukea ovat valtion, kunnan tai muun julkisyhteisön tai julkisoikeudellisen 

laitoksen tai säätiön myöntämä rahoitus. Ilmoitettava on myös Euroopan unionin varoista myönnettävä 

rahoitus. 

Jos uuden sovelluksen käyttöä (johon saatu avustusta) opetellaan tekemällä, sillä asiakastyötä (koska tämä 

tehokkain tapa oppia), lasketaanko tämä työ projektille osittain/kokonaan, vai riippuuko siitä, että 

laskutetaanko työstä asiakasta vai ei? 

Sovelluksen pilotointi asiakkaiden kanssa silloin, kun tämä on olennainen osa tuotteen kehittämistä ja 

esimerkiksi asiakaspalautteen hakemista, voi olla tukikelpoista. Tästä kannattaa kuitenkin jutella tarkemmin 

projektisi yhteyshenkilön kanssa. Löydät hänen yhteystietonsa asiointipalvelusta. 

Millä tavoin ja millä tarkkuustasolla projektilla saavutetut hyödyt tulee kuvata? 

Kuvaa mitä vaikutuksia projektilla on ollut liiketoimintaanne. Voit kuvata esimerkiksi sen, mitä konkreettista 

projektista on syntynyt (uudet tuotteet tai palvelut), minkälaista tietoa ja osaamista yritykseen on kertynyt, ja 

miten projektin tuloksia aiotaan hyödyntää jatkossa. 

 


