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Valtiontalouden tarkastusvirasto 
 

Valtiontalouden tarkastuskertomusluonnos 187/52/2016 
 
Liikenneviraston lausunto luonnoksesta tarkastuskertomukseksi 

 
Valtiontalouden tarkastusvirasto on kirjeellään 15.6.2017 pyytänyt Liikennevirastolta 
lausuntoa yritystuista tehdyn laillisuustarkastuksen tarkastuskertomusluonnoksesta. 
 
Liikennevirasto myöntää ns. kauppa-alustukia lakiin 1277/2007 perustuen. Tarkastus-
kertomusluonnoksessa on todettu, että Liikenneviraston tulisi tehdä merkinnät kauppa-
alusluetteloon siten, että yhteys aikaisempiin merkintöihin ja muutoksiin on todennetta-
vissa. 
 
Kuten lausunnossakin on todettu, kauppa-alusluettelon sisällöstä ja päivittämisestä ei 
ole erikseen säädetty. Kauppa-alusluettelon merkitys tukien myöntämisessä on siinä, et-
tä siitä tarkistetaan aluksen olleen kauppa-alusluettelossa ajalla, jolta tukea haetaan, 
mikä on yksi tuen myöntämisen edellytys. Alus on voitu merkitä kauppa-alusluetteloon 
vain hakemuksesta. Tällöin alusta koskevat tiedot tarkistetaan alusrekisteristä. Kauppa-
alusluettelon alusta koskevat tiedot perustuvat siis alusrekisteritietoihin ja aluksen alus-
rekisteritiedot tarkistetaan myös jokaista tukipäätöstä tehtäessä. Liikennevirasto ei pidä 
yllä alusrekisteriä (ei ole toimivaltainen asiassa).  
 
Liikennevirasto on kuitenkin tarkastuksen jälkeen siirtynyt käytäntöön, jossa historiatie-
dot omistuksesta ja nimistä jäävät tiedoiksi luetteloon uusia nimiä/omistajia merkittäes-
sä. Edelleen kauppa-alusluetteloon tehdään nyt erillinen merkintä, mikäli alus on merkit-
ty luetteloon Ahvenanmaalla, vaikka tällä ei ole tuen myöntämisen kannalta merkitystä. 
 
Tarkastuskertomusluonnoksessa on lisäksi todettu, että kielteisiä päätöksiä laskutetta-
essa rondo-järjestelmään ei ole viety riittävästi tietoa laskutuksen perusteesta. Liikenne-
virasto on jo korjannut käytännön siten, että nyt laskutuspyynnössä ilmoitetaan aiempien 
yksilöintitietojen lisäksi päätöksen kielteisyys.  
 

 
 
 
Johtaja   Laura Kuistio  
 
 

Tiedoksi kirjaamo 
 Liikenneviraston pääjohtaja 
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Viite: Lausuntopyyntö 16.6.2017 

Liikenne- ja viestintäministeriön lausunto Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskerto-
musluonnoksesta 

Valtiontalouden tarkastusvirasto on pyytänyt liikenne- ja viestintäministeri-
öltä lausuntoa yritystukia koskevasta laillisuustarkastuskertomuksen luon-
noksesta. Lausuntonaan liikenne- ja viestintäministeriö esittää seuraavaa. 
 
Liikenne- ja viestintäministeriön osalta tarkastus kohdistuu henkilöjunalii-
kenteen ostoihin, jota säädellään EU:n palvelusopimusasetuksella 
(EY/1370/2007). Tarkastusvirasto toteaa tarkastuskertomusluonnokses-
saan, että ministeriön ja VR-Yhtymä Oy:n välisessä, junaliikenteen ostoja 
koskevassa sopimuksessa olisi ollut perusteltua määritellä yksilöidymmin 
palvelujen tarjoamiseen liittyvien kustannusten jakamista koskevat järjeste-
lyt.   
 
Liikenne- ja viestintäministeriö pyrkii määrittelemään kustannusten jakami-
sen periaatteet tarkemmin seuraavissa henkilöjunaliikennettä koskevissa 
sopimuksissa, jotta palvelusopimusasetuksen vaatimukset täyttyisivät. 
 
 
 
 
Sabina Lindström 
yksikön johtaja, liikenneneuvos 
 
 
 
 
Iida Huhtanen     
hallitussihteeri 
 
 
 
 
 

 
Jakelu tilintarkastus@vtv.fi 
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Valtiontalouden tarkastusvirasto 
PL 1119 
00101 Helsinki 
 
 
Tekesin lausunto VTV:n 16.6.2017 päivättyyn lausuntopyyntöön (tarkastuskertomusluonnos 
Yritystuet). Lausunto noudattelee rakenteeltaan tarkastuskertomusluonnoksen väliotsikointia. 
  
 
Tekesin lausunto tarkastusviraston tarkastuskertomu sluonnokseen 

1 Valtiontalouden tarkastusviraston suositukset Inn ovaatiorahoituskeskus Tekesille 
(luonnoksen sivu 4) 

1.1 Toimituskirjojen allekirjoittaminen (luonnoksen  sivu 4) 

Hallintolain 43 §:n 1 momentissa ei ole mainittu allekirjoittamista 
hallintopäätöksen muotovaatimuksena. Myöskään lain esitöissä, ko. 
lainkohdan yksityiskohtaisissa perusteluissa ei allekirjoitusvaatimusta ole 
tuotu esiin.  

Olli Mäenpään kirjassa Hallinto-oikeus käsitellään asiaa sivulla 521. 
Mäenpään mukaan hallintolaki ei edellytä, että viranomaisen päätös on 
allekirjoitettu. Päätös voi siten periaatteessa olla myös allekirjoittamaton. 
Hyvään hallintoon voidaan kuitenkin katsoa kuuluvan, että päätös 
yleensä allekirjoitetaan. Myös julkisuusperiaate edellyttää 
allekirjoittamista ainakin silloin, kun päätöksen julkiseksi tulo on sidottu 
sen allekirjoittamiseen. Vain jos on erityisen painavia syitä jättää päätös 
allekirjoittamatta, siitä voidaan siis luopua. Jos päätös annetaan 
allekirjoittamattomana, siitä on joka tapauksessa käytävä ilmi 
päätöksentekijän nimi tai lisätietojen antaja. 

Päätöksen ilmoituskirje, jonka Tekesin asiakkaat saavat asiointipalvelun 
kautta, on teknisesti varmistettu, että siinä on aina tehdyn päätöksen 
mukaiset tiedot. Päätöksentekijä allekirjoittaa päätöksen sähköisesti 
Tekesin projektihallintajärjestelmässä. Järjestelmä muodostaa tehdystä 
päätöksestä asiakkaalle toimitettavan ilmoituksen, jossa mainitaan mitä 
on päätetty, kuka on päätöksentekijä ja keneltä saa lisätietoja 
päätöksestä. 

On siis perustelluista syistä mahdollista, että asiakkaalle lähetettävät 
päätökset (ilmoitus päätöksestä) eivät ole allekirjoitettuja. Erilaisia 
rahoitushankkeisiin liittyviä päätöksiä tehdään vuosittain n. 20 000, joten 
niiden kaikkien allekirjoittaminen kahden henkilön toimesta viivästyttäisi 
päätöksen lähettämistä asiakkaalle. Asiakkaalle on kuitenkin tärkeintä, 
että päätöksessä mainitaan päätöksen tekoon osallistuneiden 
henkilöiden nimet ja yhteystiedot, joilta voi tarvittaessa saada lisätietoja. 
Kuten edellä todettiin, päätöksentekijä on myös allekirjoittanut päätöksen 
sähköisesti Tekesin projektihallintajärjestelmässä, vaikka tämä ei 
päätösilmoituksessa allekirjoituksena erikseen näykään. 
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1.2 Tukipäätösten perustelut, mikäli päätöksessä on  poikettu hakemuksesta 
(luonnoksen sivu 4) 

Tekes tulee kiinnittämään erityistä huomiota Valtiontalouden 
tarkastusviraston havaintoon perustella päätöksiä, joissa on poikettu 
hakemuksesta. 

1.3 Talousanalyysin suorittaminen, tuen saajan talo udellisen tilanteen kartoitus tuen 
maksatuksen yhteydessä, muutokset hankkeissa, sekä kirjanpidon täsmäytysraporttien 
ja koontitositteiden täsmäytys dokumentoidaan riitt ävällä tavalla 

Kaikkien rahoituspäätösten yhteydessä rahoituksen saajasta tehdään 
talousanalyysi tarkoituksenmukaisessa laajuudessa. Talousanalyysin 
lopputulos on myös jäljitettävissä osana päätösmuistiota, josta 
ilmenevät kaikki olennaiset päätökseen vaikuttaneet seikat.  

Taloudellisen tilan tunnusluvut maksatuksen yhteydessä 
dokumentoidaan nykyisin projektihallintajärjestelmään 
maksatuspäätöksen valmistelun yhteydessä. Tekes selvittää 
mahdollisuutta dokumentoida sähköiseen arkistoon yrityksen 
taloudellisen tilan tunnusluvut maksatuksen hetkellä. 

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeet liittää jo nyt 
täsmäytysraportin tositteen toiseksi viimeiseksi sivuksi Rondoon ja 
merkitsee dokumentin perustietoihin Käsittely -kenttään ”Täsmäytetty”, 
joten täsmäytys on Tekesin näkemyksen mukaan tehty ja dokumentoitu. 

2 Tekesin tukien hakuohjeet julkaistaan ulkoisilla verkkosivuilla (luonnoksen sivu 20) 

Hakuohje Tekesin www-sivuilla 2.3.2017: Kohta Liitteet:  

• Projektisuunnitelma: Hakemukseen liitetään tyypillisesti erillinen 
projektisuunnitelma. Suunnitelma on vapaamuotoinen. Pienten 
projektien hakemuksissa (esim. Tempo), projektisuunnitelman voi 
kuvata myös suoraan hakemuksen kenttiin.  

• Kassavirtaennuste: Jos yrityksellä ei ole vakiintunutta liikevaihtoa, 
hakemukseen liitetään korkeintaan 2 kk vanha kirjanpitoajo 
(tuloslaskelma ja tase) sekä kassavirtaennuste. 

• Muut liitteet: Joissain tapauksissa, esimerkiksi Nuoret 
innovatiiviset yritykset -rahoitusta haettaessa, hakemukseen 
tarvitaan myös muita liitteitä. 

Mikäli tarkastuksen hetkellä Tekesin www-sivuilla on ollut virheellistä 
tietoa, on tieto nyt korjattu. Tällä hetkellä www-sivuilla olevien Tekesin 
rahoituksen hakuohjeiden mukaan liitteet eivät ole välttämättömiä 
tarkastuksen kohteena olleen t&k-rahoituksen osalta.  
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Projektisuunnitelman osalta todetaan, että tiedot voidaan toimittaa myös 
osana sähköisen hakemuksen kenttiä. Kassavirtaennuste tarvitaan 
tietyissä ohjeessa mainituissa tapauksissa. Mikäli liitteet puuttuvat ja 
niissä olevaa tietoa tarvitaan yrityksen taloudellisen tilan arvioimiseksi, 
liitteet pyydetään Tekesin toimesta. Mikäli kassavirtaennustetta ei tarvita 
yrityksen taloudellisen tilan arvioinnissa, liitteitä ei pyydetä, koska 
Tekesin kysyy asiakkaalta vain sellaista tietoa, jota tarvitaan päätöksen 
tekemiseksi eikä tietoa ole muista lähteistä saatavissa. Tekes tarkentaa 
tältä osin ohjeistusta www-sivuillaan. 

3 Tukien tarpeellisuusarviointi on hankalaa (luonno ksen sivu 22) 

Tarkastelu tuen tarpeellisuudesta tehdään kaikissa Tekesin 
rahoituspäätöksissä. Kannustavana vaikutuksena Tekes selvittää 
hankekohtaisesti, miten hanke toteutetaan toisin, kun siihen myönnetään 
valtionavustusta verrattuna tilanteeseen, ettei valtionavustusta 
myönnetä. Tyypillisesti hanke toteutetaan myönnetyn valtionavustuksen 
vuoksi suurempana, nopeammin tai hankkeen soveltamisala laajenee. 
Myönnetyn valtionavustuksen vuoksi yritys myös joskus suuntaa 
käytettävissä olevia varojaan enemmän t&k-toimintaan. Tekes varmistaa 
siis hankekohtaisesti, ettei valtionavustusta myönnetä sellaiseen 
hankkeeseen, joka toteutettaisiin esitetyllä tavalla ja esitetyssä 
laajuudessa, vaikka hankkeeseen ei myönnettäisi valtionavustusta kuten 
Valtionavustuslaki edellyttää. 

Vaikka yrityksen tilinpäätös osoittaa merkittävää voittoa, se ei 
automaattisesti tarkoita, että yritys katsoisi mahdolliseksi rahoittaa kaikki 
t&k-hankkeensa esitetyllä tavalla ja esitetyssä laajuudessa ilman julkista 
rahoitusta. Useat tutkimus- ja kehittämistoiminnan vaikutuksia 
selvittäneet tutkimukset osoittavat, että julkisella rahoituksella saadaan 
tekemään enemmän tutkimus- ja kehittämistoimintaa kuin ne tekisivät 
vain omalla rahoituksellaan. Jokainen euro julkista rahaa t&k-toimintaan 
lisää kahdella eurolla t&k-toiminnan laajuutta eli yritykset sijoittavat 
liiketoimintansa tuloksesta yhden euron lisää t&k-toimintaan. Tästä 
lisääntyneestä t&k-toiminnasta hyötyvät yritykset itse, mutta erilaisten 
verkostojen, yritysten sekä yritysten ja tutkimuslaitosten välisen 
yhteistyön, kautta hyödyt leviävät yhteiskunnassa myös muiden 
toimijoiden käyttöön. 

4 Tekesin myöntämien tukien perustelut ja niistä il moittaminen (luonnoksen sivu 25) 

Tekes tulee kiinnittämään erityistä huomiota Valtiontalouden 
tarkastusviraston havaintoon perustella päätöksiä, joissa on poikettu 
hakemuksesta. 

Tekesin asiointipalvelussa on linkki ko. projektin päätöshetkellä 
voimassaolleisiin rahoituksen ehtoihin. Lisäksi rahoituspäätöksessä 
mainitaan, että tähän päätökseen sovellettavat rahoituksen yleiset ehdot 
sekä Tekesin hyväksymä projektisuunnitelma ja kustannusarvio, ovat 
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ladattavissa asiointipalvelusta. Asiakkaalla on siten aina käytettävissään 
oikeat, rahoituspäätöksen hetkellä voimassa olleet yleiset ehdot. Nämä 
ehdot ovat myös jäljitettävissä ja siten tarkastettavissa asiointipalvelun 
kautta.  

Hallintolain 43 §:n 1 momentissa ei ole mainittu allekirjoittamista 
hallintopäätöksen muotovaatimuksena. Myöskään lain esitöissä, ko. 
lainkohdan yksityiskohtaisissa perusteluissa ei allekirjoitusvaatimusta ole 
tuotu esiin. Olli Mäenpään kirjassa Hallinto-oikeus käsitellään asiaa 
sivulla 521. Mäenpään mukaan hallintolaki ei edellytä, että viranomaisen 
päätös on allekirjoitettu. Päätös voi siten periaatteessa olla myös 
allekirjoittamaton. Hyvään hallintoon voidaan kuitenkin katsoa kuuluvan, 
että päätös yleensä allekirjoitetaan. Myös julkisuusperiaate edellyttää 
allekirjoittamista ainakin silloin, kun päätöksen julkiseksi tulo on sidottu 
sen allekirjoittamiseen. Vain jos on erityisen painavia syitä jättää päätös 
allekirjoittamatta, siitä voidaan siis luopua. Jos päätös annetaan 
allekirjoittamattomana, siitä on joka tapauksessa käytävä ilmi 
päätöksentekijän nimi tai lisätietojen antaja. Päätöksen ilmoituskirje, 
jonka Tekesin asiakkaat saavat asiointipalvelun kautta, on teknisesti 
varmistettu, että siinä on aina tehdyn päätöksen mukaiset tiedot. 
Päätöksentekijä allekirjoittaa päätöksen sähköisesti Tekesin 
projektihallintajärjestelmässä. Järjestelmä muodostaa tehdystä 
päätöksestä asiakkaalle toimitettavan ilmoituksen, jossa mainitaan mitä 
on päätetty, kuka on päätöksentekijä ja keneltä saa lisätietoja 
päätöksestä. On siis perustelluista syistä mahdollista, että asiakkaalle 
lähetettävät päätökset (ilmoitus päätöksestä) eivät ole allekirjoitettuja. 
Erilaisia rahoitushankkeisiin liittyviä päätöksiä tehdään vuosittain n. 20 
000, joten niiden kaikkien allekirjoittaminen kahden henkilön toimesta 
viivästyttäisi päätöksen lähettämistä asiakkaalle. Asiakkaalle on kuitenkin 
tärkeintä, että päätöksessä mainitaan päätöksen tekoon osallistuneiden 
henkilöiden nimet ja yhteystiedot, joilta voi tarvittaessa saada lisätietoja. 
Kuten edellä todettiin, päätöksentekijä on myös allekirjoittanut päätöksen 
sähköisesti Tekesin projektihallintajärjestelmässä, vaikka tämä ei 
päätösilmoituksessa allekirjoituksena erikseen näykään. 

Tarkastusraportin luonnoksessa on sivulla 27 todettu, että ”Virkavastuun 
periaatteen toteutumisen kannalta olisi myös suositeltavaa, että 
johtokunnan tekemiä päätöksiä koskevista ilmoituksista kävisi ilmi, ketkä 
johtokunnan jäsenet tai varajäsenet ovat osallistuneet kyseisen 
päätöksen tekemiseen.” Tästä periaatteesta Tekes on saamaa mieltä, 
mutta ongelmaksi muodostuu sen toteuttaminen käytännössä, kun taas 
on huomioitava päätösten suuri määrä ja tavoitteena on kuitenkin oltava 
asioiden sujuva hoitaminen. Samassakin kokouksessa johtokunnan 
kokoonpano voi vaihdella, joten jokaisen yksittäisen asian kohdalla pitäisi 
erikseen määritellä, ketkä ovat osallistuneet tietyn asian käsittelyyn. 
Nämä yksittäiset tiedot pitäisi sitten syöttää tietojärjestelmään 
päätöskohtaisesti siten, että jokaiseen päätökseen tulee oikeiden 
henkilöiden nimet. Kun otetaan huomioon, että nämä tiedot ovat 
tarvittaessa kuitenkin saatavissa kokouksen pöytäkirjasta, niin Tekesin 
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käsityksen mukaan tämä riittää. Jos asiakas haluaa johtokunnan 
päättämästä asiasta lisätietoja, niin lisätietojen antajan yhteystiedot 
löytyvät päätöksestä, eivätkä johtokunnan jäsenet pysty näitä lisätietoja 
antamaan, vaikka heidän nimensä päätöksessä olisikin. He ovat kaikki 
sivutoimisia, joiden päätyö on muualla eikä heillä ole pääsyä Tekesin 
tietojärjestelmiin, mistä asioita voisi tarkistaa. 

5 Tuki-intensiteetin määrittäminen Tekesissä (luonn oksen sivu 27) 

Tekesin myöntämä rahoitus t&k-toimintaan perustuu Euroopan 
Komission Yleiseen ryhmäpoikkeusasetuksen artiklaan 25 ja pk-
yrityksille hyväksyttävien patentointikustannusten osalta artiklaan 28. 
Asiakirja ”Tekesin tukiohjelma tutkimus- ja kehittämishankkeisiin” on 
Tekesin Euroopan Komissiolle em. ryhmäpoikkeusasetuksen artiklojen 
mukaan ilmoittaman tukiohjelman kuvaus, jossa enimmäistukitasot 
noudattavat ryhmäpoikkeusasetuksen sallimia enimmäistukitasoja. 
Valtioneuvoston asetus tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan 
rahoituksesta (1444/2014) on kansallinen asetus, jolla mm. 
dokumentissa ”Tekesin tukiohjelma tutkimus- ja kehittämishankkeisiin” 
kuvattu tukiohjelma on toimeenpantu. Tähän asetukseen on kopioitu 
ilmoitetun tukiohjelman enimmäisrahoitustasot, jotka eivät poikkea 
miltään osin ilmoitetun tukiohjelma ja ryhmäpoikkeusasetuksen 
enimmäistukitasoista.  

Tekes määrittelee jokaisessa t&k-hankkeen myöntämispäätöksessä 
hankekohtaisen enimmäistuen osuuden hyväksyttävistä kustannuksista. 
Tyypillisesti Tekes rahoittaa t&k-projekteja pienemmällä osuudella kuin 
enimmäistuki mahdollistaisi, koska julkisen rahoituksen lisäyksen 
kannustava vaikutus jäisi vähäiseksi. Rahoituspäätöksessä Tekes 
ilmoittaa asiakkaalle, kuinka paljon ja kuinka suurella osuudella Tekes 
osallistuu projektin kustannuksiin eikä sitä osuutta, joka asiakkaalla 
teoreettisesti valtiontukisääntöjen nojalla olisi mahdollista saada. 

6 Tekesin tukeman hankkeen tulojen vaikutus tuen mä ärään (luonnoksen sivu 28) 

Asiakas on velvollinen raportoimaan tulot rahoituksen yleisten ehtojen 
mukaisesti. Tekesillä ei ole mahdollisuuksia raportoinnin yhteydessä 
tarkastaa projektin tuloja ilman kirjanpidon tarkastusta.  Tekes teettää 
jälkitarkastuksia, joiden yhteydessä tarkastellaan projektissa syntyneiden 
prototyyppien, esittelyhankkeiden tai koetuotannon tulosten mahdollisia 
myyntejä ja tätä kautta asiakkaan saamia, mahdollisesti projektissa 
syntyneitä tuloja.  

Asiakkaan ilmoitusvelvollisuus projektin tulojen osalta on määritelty 
rahoitusehdoissa. Tilintarkastaja ei voi ottaa tulojen syntymiseen kantaa, 
jos mahdollinen myyntitulo ei käy ilmi projektikirjanpidosta. Koko 
yrityksen kirjanpidon tarkastaminen tulojen vuoksi ei ole järkevää eikä 
mahdollista.  
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7 Eval (projektihallinta)- ja Asta (asiakkuus) –jär jestelmät Tekesissä (luonnoksen sivu 39) 

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan luonteeseen liittyy aina epävarmuus, 
jolloin kaikkea tekemistä ei voida tarkasti dokumentoida etukäteen. Sen 
vuoksi toteuttamista kuvaavaa dokumenttia kutsutaan 
projektisuunnitelmaksi. Joskus suunnitelma toteutuu sellaisenaan ja 
joskus sitä joudutaan työn tekemisen edetessä muuttamaan useinkin, 
kun eteen tulee odottamattomia haasteita. Jotta projektin toteuttaminen 
olisi mahdollista eikä kaikki aika mene projektin hallintoon, on Tekes 
määritellyt, että merkittävistä muutoksista asiakkaan tulee saada 
etukäteen Tekesin suostumus eli muutosta pitää hakea ja Tekes tekee 
siitä muutospäätöksen. Tällaisia merkittäviä muutoksia ovat muutokset, 
jotka vaikuttavat niihin tavoitteisiin, joita projektille on asetettu sekä lisäksi 
ne Valtionavustuslain 11 §:ssä on mainitut seikat, jotka ainakin on 
valtionavustuspäätökseen otettava. Esimerkiksi kustannuslajien väliset 
vähäiset muutokset ilman, että kokonaiskustannusarvio muuttuu, ovat 
yleensä vähäisiä muutoksia eikä niistä edellytetä asiakkaalta etukäteen 
saatua kirjallista muutoshakemusta vaan ne todetaan tyypillisesti 
seuraavan maksatustapahtuman yhteydessä. Muilta osin vähäiset 
muutokset esim. projektisuunnitelmaan sopia suullisesti tai esim. 
sähköpostilla.  

Muutoshakemuksen tekemiseksi Tekesin www-sivuilla on asiakkaille 
ohjeet ja joissakin tapauksessa lomakemuodossa oleva dokumentti, 
jonka tarkoituksena on ohjata asiakkaita antamaan tarvittavat tiedot asian 
ratkaisemiseksi. Tekes ei kuitenkaan edellytä lomakkeiden käyttöä. 
Olennaista on, että asian ratkaisemiseksi Tekesillä on käytettävissään 
tarvittavat tiedot. 

Taloudellisen tilan tunnusluvut maksatuksen yhteydessä 
dokumentoidaan nykyisin projektihallintajärjestelmään 
maksatuspäätöksen valmistelun yhteydessä. Tekes selvittää 
mahdollisuutta dokumentoida sähköiseen arkistoon yrityksen 
taloudellisen tilan tunnusluvut maksatuksen hetkellä. 

Kaikkien rahoituspäätösten yhteydessä rahoituksen saajasta tehdään 
talousanalyysi tarkoituksenmukaisessa laajuudessa. Talousanalyysin 
lopputulos on myös jäljitettävissä osana päätösmuistiota, josta ilmenevät 
kaikki olennaiset päätökseen vaikuttaneet seikat.  

 

8 Tekesin tulisi parantaa arkistointia ja dokumento intia (luonnoksen sivu 42) 

Palkeet liittää jo nyt täsmäytysraportin tositteen toiseksi viimeiseksi 
sivuksi Rondoon ja merkitsee dokumentin perustietoihin Käsittely -
kenttään ”Täsmäytetty”, joten täsmäytys on Tekesin näkemyksen 
mukaan tehty ja dokumentoitu. Tekes on selvittänyt palvelukeskuksen 
kanssa mahdollisuutta päivittää Kiekun menetelmäkuvausta YN-
tositteiden osalta vastaamaan nykyistä arkistointikäytäntöä, jossa Tekes 
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arkistoi YN-tositteet kansioon arkistoidut dokumentit. Vastaavia 
poikkeuksia on käytössä myös muilla valtion virastoilla, Tekesin osalta 
poikkeus YN-tositteiden osalta on vain jäänyt menetelmäkuvaukseen 
kirjaamatta.  

 

 

Helsinki 31.7.2017 

 

Ari Grönroos 

johtaja, Asiakastyön tuki ja rahoitus 

(asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu) 
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