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Yhteenveto yksinkertaistetuista 
kustannusmenettelyistä Viima-
alustalla



Kertakorvaus
+ Toimii yksinkertaisissa hankkeissa, kun suunnitelma tehdään huolella ja sitä           
noudatetaan
+ Helpottaa kaikkia osapuolia
+ Tulevaisuudessa mahdollisuus myös yritysten investoinneissa?!

”Olen ihan rakastunut kertakorvaushanke-malliin”

- Muutosmahdollisuuden puuttuminen
- Epävarmuus hankkeen lopputuloksesta
- Maksuhakemusten määrä on rajattu kolmeen (1174/2014 36 §). 

Toimijoiden kassa on pieni, jolloin maksuhakemuksia täytyisi voida tehdä 
useammin



Flat rate

+ Sopii hankkeisiin, jossa pääosa toimistotyötä

- Ei ole varaa riskeerata, että tuki ei riittäisikään kaikkiin kustannuksiin
- Ei riitä kattamaan kaikkia kuluja esim. korkeat vuorakulut
- Paljon talkoita tai tilaisuuksia sisältäviä hankkeita ei voi/kannata toteuttaa

ko. mallilla

Kehitettävää:
- Rahastojen ohjeistukset ja käytännöt yhtenäistettäisiin
- Isommat flat rate prosentit
- Talkootyön ja ostopalvelu huomiointi flat raten laskennassa



Perustamistuki

+ “Selkeä suunnitelma ja todentamisdokumentit, niin maksu sujuu nopeasti”

- Toteutuksen tason arviointi ja todentamisdokumenttien 
määrittelemättömyys hankaloittaa maksua

- Toimivien yritysten uuden liiketoiminnan määrittelyn hankaluus
- Tuettavan toiminnan tarkempi määrittely puuttuu
- Muutosmahdollisuuden puuttuminen
- Estää starttirahan saannin ja päinvastoin
- ”Lainsäädännön ja käytännön toimeenpanon tulisi vastata toisiaan”



Todelliset kustannukset

+ Joustavin, vaikka työläin
+ Rahoittajalla varmuus tuen kohdistumisesta tuettavaan 
toimintaan/kohteeseen

- Liian raskas ja hidas toteuttaa kaikille osapuolille
- Tuplatarkastus (maksun yhteydessä sekä erilliset tarkastukset)



Kehitettävää todellisten kustannusten mallissa

- Pienemmissä hankkeissa olisi kevyempi byrokratia
- Yhtenevät käytännöt rahastojen välillä
- Maksujen todentaminen pääkirjanotteelta ja tiliotteelta
- Lisätietopyynnöllä pyydettäisiin tarpeellisia laskuja nähtäväksi
- Ei tositteita pienistä summista
- Sivukulujen todentaminen tositteilla ja pääkirjalla
- Palkkojen todentaminen palkkaerittelyjen ja palkkojen selvitystaulukon 

avulla
- Ostopalveluiden selvittäminen koontitaulukolla



Viima-alusta on edelleen auki
keskusteluille ja kommenteille.

Kommentit huomioidaan
kustannusmallien valmistelussa



Mitä juuri minä voin tehdä
yksinkertaistettujen kustannusmallien
käytön edistämiseksi?



Tehtävänanto



Ryhmätyö (10 min)

• Keskustelkaa lyhyesti pöydissä esiin nousseista haasteista pöytäkunnalle
annetun kustannusmallin mukaisesti

• Valitkaa merkittävin haaste, johon haette ratkaisua
• Täyttäkään pöytiin jaettu paperi ko. haasteen näkökulmasta
• Jokainen ryhmä esittelee oman kysymyksensä ja siihen liittyvän ratkaisun






