


Vuoden 2017 avustusten tarkastus
• Monia pieniä huomioita, johtuen todennäköisesti ohjeistuksen puutteesta

• Kustannuksia hyväksytty nyt, vaikka olisi joitakin voitu myös periä takaisin

• Kaikilla ei ollut omaa kustannuspaikkaa valtionavustukselle

• Tulojen kirjauksissa epäselvyyksiä

• Kustannusten kohtuullisuuden arviointi

• Tiliselvityslomakkeen täyttämiseen tarkkuutta

• Osa selvityksistä oli erittäin hyviä

• Lähipiirihankinnat kilpailutettava aina tai sitten oltava katteettomia

• Kainuun Nuotalla erittäin hyvä selvitys sisäisen valvonnan prosesseista

2



Valtionavustusten valvonnan yleisiä huomioita

• Jos jäsenmaksutuottoja ei katsota valtionavustuksen tuotoksi, ei myöskään 
jäsenistöön liittyviä kustannuksia voida laittaa valtionavustuksen 
kustannuspaikalle.

• Tuotot kirjataan aina samalle kustannuspaikalle kuin kustannukset

• Kustannukset jyvitetään valtionavustukselle aiheuttamisperiaatetta 
noudattaen (kaikki yleiskustannukset ja myös palkat)

• Matkakustannuksissa pitää noudattaa valtion matkustussääntöä
• Tarkoittaa mm. sitä, että matkustetaan halvinta kuluneuvoa käyttäen, 

joka yleensä tarkoittaa julkista liikennettä
• Pysäköintikustannukset hyväksyttäviä vain poikkeustapauksissa
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Valtionavustuksella ei voi kattaa mm. seuraavia 
kustannuksia:

• Rahoitustoiminnan kulut (koskee myös maksumuistutuksen kustannuksia ja 
erilaisia korkokuluja)

• Avustukset, muistamiset, huomionosoitukset ja lahjat 

• Edustuskulut

• Irtisanomiskorvaukset, tulospalkkiot, bonukset, luontoisedut

• HUOM! Tarpeellisuuden harkinta
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Huomioita toiminnan rahoituksesta

• Avustuksen saaja ei ole saanut tai hakenut muuta tukea samoihin kustannuksiin

• Esimerkiksi hankerahoituksella katettuja kustannuksia ei voi rahoittaa uudelleen 
valtionavustuksella

• Erityisesti kiinnitettävä huomiota flat rate –hankkeisiin
• Jos yhdistyksellä on flat rate -hanke/hankkeita, pitää yhteisistä/yleisistä 

kustannuksista ensin poistaa se %-osuus, joka 
saadaan flat ratena eli esim. 24% hankkeen palkkakustannuksista. Vasta sen 
jälkeen jäävät osuudet voidaan jyvittää valtionosuudelle siltä osin kuin ne 
noudattaa aiheuttamisperiaatetta. Koskee myös suoria kustannuksia kuten 
kirjanpito, toimistotarvikkeet, kone- ja laitehankinnat yms. Flat rate -
hankkeissa hankehenkilöstön kone- ja laitehankinnat, koulutukset ja 
mahdollisesti matkat katetaan flat rate -osuudella. Niihin ei voi saada 
uudelleen tukea valtionavustuksen muodossa.
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Ohjeita

• Jos hyväksyttäviä kustannuksia ei synny valtionavustusta vastaavaa 
määrää, pitää kustannusten tukikelpoisuudesta olla erityisen tarkkana

• Kiinnittäkää huomiota kirjausten selitteisiin

• Poistojen käsittely muuttuu uusien ohjeiden myötä

• Yli 10.000 euron hankinnat hintavertaillaan, yli 60.000 euron hankinnat 
kilpailutetaan hankintalain mukaisesti

• Lukekaa tarkasti uudet valtionavustusten ehdot ja rajoitukset sekä myös 
varsinainen avustuspäätös
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Kiitos!
Yhteystiedot:

Sanna Tykkyläinen 
sanna.tykkylainen@mmm.fi

Puh. 0295 162 176

mailto:sanna.tykkylainen@mmm.fi
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