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SEURANTARAPORTOINTI 2008 

 

Operaattorin hallinnoiman liikekumppanuusohjelmaan kuuluvan liikekumppanuustuen 

(lkt) saajat raportoivat operaattorille seuraavanlaisesti: 

• Loppuraportti maksatuspyynnön yhteydessä (viimeistään syyskuussa seuraavana 

vuotena siitä, kun hakemus on käsitelty operaattorin tukikomiteassa), 

• Seurantaraportti I (loppuraporttia seuraavana vuotena), sekä 

• Seurantaraportti II (ensimmäistä seurantaraporttia seuraavana vuotena). 

 

Raportointivelvollisuus syntyy tuen saajalle tuen saajan ja operaattorin välillä tehdyn 

sopimuksen mukaisesti. Nämä vaatimukset on ennalta sovittu Ministeriön ja operaattorin 

välillä. Jos tuen saaja ei täytä raportointivaatimuksia, on operaattorilla oikeus vaatia lk-

tuen takaisinmaksua. Näin ollen tuen saajalta, jolle ei suoriteta maksatusta, on vaikeaa 

vaatia raportointia. 

 

Operaattori raportoi edelleen Ministeriölle vuosittaisessa toimintaraportissaan tuen 

saajien raportoinnista sekä nyt erillisesti tässä ohjausryhmälle kirjoitetussa paperissa, 

koska kyse on ensimmäisestä seurantaraportoinnista. 

 

Operaattorin ensimmäisenä toimintavuotena 2006 tukea myönnettiin 22 hakijalle. 

Kaikilta 22 tuen saajalta saatiin loppuraportointi, vaikka 4 tuen saajaa eivät pyytäneet 

maksatusta. Näin ollen raportointivaade seurantaraportoinnin osalta koskee vain 18 

liikekumppanuustuen saajaa. 

 

Operaattorin vuoden 2007 toimintaraportissa todettiin vuoden 2006 hankkeiden 

edenneen loppuraportoinnin yhteydessä ilmoitetun mukaan seuraavanlaisesti: 

”18 maksetusta tuesta 13 on jo maksatuspyyntövaiheessa johtanut 

liikekumppanuuteen, mikä on ohjelman tavoite. Lisäksi yksi toteutuneista 

liikekumppanuuksista toteutui ilman myönnettyä liikekumppanuustukea.”  
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Seuraava taulukko esitettiin vuoden 2007 toimintaraportissa: 

  

Taulukko 1. Loppuraportoinnin mukainen hanketilanne maksatuspyynnön yhteydessä 2006 

Tilanne maksatushetkellä (syyskuu 2007 tai aikaisemmin) hanketta 

Paikallinen yhtiö perustettu, paikallista tuotantoa lykätty 4 

Toteutettu, paikallisen yrityksen toiminta kasvanut, sekä tuontia Suomeen 1 

Tuonti Suomeen aloitettu 1 

Paikallinen yhtiö perustettu, toiminta alkanut 6 1 

Alihankinta aloitettu  1 

Toteutettu ilman liikekumppanuustukea 1 2 

Osin toteutunut, keskeytetty toistaiseksi 1 

Toteutus viivästynyt 4 

Ei toteutettu 3 3 

Yhteensä 22 

 

 

Vuonna 2008 lähetettiin kyseisille vuoden 2006 tuen saajille ensimmäinen 

seurantaraportointikaavake. Seurantaraportointikaavake perustuu jo käytössä olevan 

raportoinnin muotoon4, minkä toivotaan helpottavan seurannan vertailua vuodesta 

toiseen.  

 

Koska vuonna 2006 liikekumppanuustukea myönnettiin 22 hakijalle, joista 18 hakijalle 

maksettiin tukea vuoden 2007 syyskuuhun mennessä, koskee seurantaraportointi-vaade 

käytännössä vain näitä 18 tuen saajaa. 

 

Nyt nämä 18 yritystä vuodelta 2006 raportoivat operaattorille alla olevan taulukon 

mukaisesti. Hankkeet, joiden tilanne on ennallaan, eli muutosta vuodelta 2007 vuoteen 

2008 ei ole tapahtunut, ovat samassa kohdassa kuin vuonna 2007. Jos muutosta on 

tapahtunut, joko parempaan tai huonompaan, on viime vuoden raportointiluokituksen 

alle laitettu uusi rivi ja hanke siirretty tänne.  

                                            

1 Tästä johtuen yhdellä yrityksellä toiminta kasvanut myös Suomessa 

2 Ei maksatuksia 

3 Ei maksatuksia 

4 Loppuraportointivaatimukset, kehitysvaikutusarviointikaavake sekä sopimuksessa määritellyt raportointikohdat. 
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Taulukko 2. Vuoden 2007 seurantaraportoinnin mukainen hanketilanne verrattuna tilanteeseen 

maksatuspyynnön yhteydessä 2006 

Tilanne 2007 2008 

Paikallinen yhtiö perustettu, paikallista tuotantoa lykätty 4 2 

� Paikallista yhtiötä ei perustettu 2 

Toteutettu, perustetun paikallisen yrityksen toiminta kasvanut, sekä  tuontia Suomeen 1 1 

Tuonti Suomeen aloitettu 1 1 

Paikallinen yhtiö perustettu, toimintaa 6 3 

� Toiminta kasvaa kiitettävästi  2 

� Yksi kahdesta perustetusta tytäryhtiöistä myyty (yhteistyö lopetettu), toisen 

toiminta jatkuu 

 1 

Alihankinta aloitettu 1 1 

Osin toteutunut, keskeytetty toistaiseksi 1 0 

� Hankkeen edistys on rauennut tuloksettomana, ei toteuteta  1 

Toteutus viivästynyt 4 3 

� Paikallinen yritys perustettu mutta kannattavuustutkimuksen mukaan ei 

taloudellisesti järin tuottoisa eli suomalainen osapuoli vetäytynee 

 1 

Yhteensä 18 18 

 

Syksyllä 2008 vastaanotetun seurantaraportoinnin perusteella 11 hanketta 13:sta 

liikekumppanuuteen johtaneesta hankkeesta on ennallaan onnistuneena tai liiketoiminta 

on kasvanut (kahdessa tapauksessa). Kahdessa tapauksessa onnistumisen raportointi 

vuonna 2007 oli ennenaikaista, mutta hankkeilla on vielä mahdollisuus toteutua, eli 

kyseessä on viivästyminen. Näiden lisäksi kolmessa tapauksessa hankkeiden edistymisen 

ilmoitettiin viivästyneen jo viime vuonna, eikä tilanne ole tämän jälkeen muuttunut. 

 

Yhdessä tapauksessa, kahdesta perustetusta tytäryhtiöstä yksi on lopetettu ja toisen 

toiminta jatkuu. Tämä hanke on laskennallisesti vielä onnistuneiden joukossa.  

 

Kahdessa tapauksessa tuen saajat ovat ilmoittaneet hankkeiden lopullisesta 

kariutumisesta. 

 

Tämä tarkoittaa että 11 hanketta 18:sta tuen saajasta (61 %) on vielä ensimmäisen 

”toimintavuoden” jälkeen hyvissä voimissa. Viimeinen sopimusvelvoitteeseen perustuva 

seurantaraportointi kaikkien 18 vuoden 2006 tuen saajien osalta on vuoden päästä. 


