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9. OHJE RAKENNERAHASTOJEN SEURANTATIETOJEN RAPORTOINNISTA  

9.1 Indikaattoriseuranta  

 
Rakennerahastoista (EAKR ja ESR) rahoitettavien hankkeiden indikaattoritietojen seuranta 
perustuu rakennerahastoista annettuun yleisasetuksen artiklaan 66, rakennerahastolain 65 §:ään sekä 
ohjelma-asiakirjoihin.  
 
Rakennerahasto-ohjelmia varten on laadittu seurantalomakkeet, joilla raportoidaan määrätyt 
indikaattorit puolivuosittain. Seurantalomakkeiden yhteydessä on yksityiskohtaiset ohjeet niiden 
täyttämisestä. 
  
EAKR- ja ESR-hankkeiden seurantatiedot kootaan rakennerahastolain 65 §:n mukaiseen seurannan 
tietojärjestelmään seuraavalla menettelyllä:  
 
Hankkeen tuensaaja (tuensaaja) on velvollinen raportoimaan seurantatiedot hankkeille 
avustuspäätöksellä rahoituksen myöntäneelle välittävälle toimielimelle (jäljempänä 
rahoittajaviranomainen) kunkin vuoden alkupuoliskolta viimeistään 31.8. ja kunkin vuoden 
jälkimmäiseltä puoliskolta viimeistään 31.1. Raportointi tapahtuu seurannan tietojärjestelmän 
avulla, järjestelmän käytöstä annettujen ohjeiden mukaisesti.  
 
Rahoittajan on tarkistettava hankkeen tuensaajan toimittamat seurantatiedot. Rakennerahastolain 
65 §:n mukaan rahoittaja vastaa tietojärjestelmään tallennettujen seurantatietojen 
virheettömyydestä. Viranomaisen on vahvistettava tietojen tallentaminen järjestelmään vuoden 
alkupuoliskolta viimeistään 10.9. ja vuoden jälkimmäiseltä puoliskolta viimeistään 10.2.  
 
Viranomaisen on suoritettava mahdolliset tietojen tarkistukset ja puuttuvien tietojen hankkiminen 
vuoden alkupuoliskolta siten, että tiedot ovat tietokannassa virheettöminä viimeistään 31.10. ja 
vuoden jälkimmäiseltä puoliskolta viimeistään 31.3. Mikäli tiedoissa tämän jälkeen havaitaan 
virheitä, korjaukset tehdään seuraavan seurantakauden määräaikoja noudattaen.  
 
Ellei hankkeen tuensaaja toimita rahoittajalle seurantatietoja määräaikaan mennessä, viranomainen 
voi keskeyttää hankkeelle myönnetyn rahoituksen maksamisen, koska rahoituspäätöksen ehtoja ei 
ole noudatettu. 

 9.2 Hankkeiden väliraportointi  

 
Rakennerahastohankkeiden etenemisen seuraamiseksi käytetään väliraportointia. Hankkeen 
tuensaajat (lukuun ottamatta teknisen tuen hankkeita) täyttävät kultakin kokonaiselta 
kalenterivuodelta kumulatiivisen väliraportin siinä yhteydessä, kun vuoden jälkimmäisen puoliskon 
seurantatiedot raportoidaan. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan rahoittamat hankkeet 
täyttävät väliraportin puolivuosittain ja muut hallinnonalat kerran vuodessa.  
 
Väliraportoinnissa käytetään seurannan tietojärjestelmää kuten indikaattoritietoja raportoitaessakin. 
Tietojärjestelmässä on valmiina raportointipohja, jota käytetään järjestelmästä annettujen ohjeiden 
mukaisesti.  
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9.3 Hankkeiden loppuraportointi  

 
Jokainen rakennerahastoista rahoitusta saava hanke (lukuun ottamatta teknisen tuen hankkeita) on 
velvollinen laatimaan toiminnastaan loppuraportin, jossa kuvataan hankkeen toimintaa ja tuloksia. 
Loppuraportti tehdään rahoittajalle sitä varten vahvistetun yhtenäisen mallin mukaisesti seurannan 
tietojärjestelmän avulla. 
  
Loppuraportti tehdään heti, kun hankkeen toiminta on päättynyt. Raportti toimitetaan hankkeen 
rahoittajalle viimeistään viimeisen maksatushakemuksen yhteydessä. Raportin vahvistaa 
allekirjoituksellaan henkilö, jolla on tuensaajaorganisaation nimenkirjoitusoikeus.  
 
Jos loppuraporttia ei toimiteta määräysten mukaisesti voidaan jo maksettu tuki periä takaisin. 
Tuensaajalle ei voida maksaa kustannuksia, jotka sisältyvät maksatushakemuksiin, joiden vaadittuja 
seurantatietoja, väli- tai loppuraportteja, tai muita avustuspäätöksessä edellytettyjä liitteitä tai 
lisäselvityksiä ei ole toimitettu.  
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