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Allmänt 
 

Statsunderstödet är avsett för organisationens egen verksamhet för att öka den 
allmänna kunskapen om Europeiska unionen. Organisationen ansvarar själv för 
eventuella problem, yrkanden och andra påföljder som föranleds av projektet. Den 
verksamhet som finansieras genom stödet ska vara samhälleligt godtagbar.  
 
Organisationen ska själv stå för en del av informationsprojektets kostnader. 
Volontärarbete kan räknas som egen finansiering. Självfinansieringsandelen ska komma 
från inhemska källor och organisationen ska redovisa för dess ursprung.  
 
Mottagare av statsunderstöd ska i sin ansökan och i den verksamhet som finansieras 
följa statsunderstödslagen (688/2001) och de bestämmelser som utfärdats med stöd av 
den samt lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016, nedan kallad 
upphandlingslagen) och annan lagstiftning som tillämpas på verksamheten. Därtill ska 
organisationen följa dessa allmänna anvisningar och de villkor som fastställts i beslutet 
om statsunderstöd. Om det i statsunderstödsbeslutet ingår villkor som avviker från dessa 
allmänna villkor, ska organisationen följa villkoren i beslutet.   

 
Användning av statsunderstöd  
 

Statsunderstöd får användas endast för ändamål som överensstämmer med 
statsunderstödsbeslutet.  

 
Organisationen ska på förhand underrätta utrikesministeriet om tillställningar, 
seminarier, utställningar eller andra evenemang som ordas med hjälp av 
statsunderstödet, så att utrikesministeriet vid behov kan sända sin representant till 
evenemanget. Informationen ska skickas per e-post till adressen 
eurooppatiedotus@formin.fi. 
 
Understödet ska användas inom det år som det beviljats för. Organisationen ska 
returnera förbindelseblanketten och utbetalningsblanketten senast den 31 mars 2020. I 
annat fall kan utrikesministeriet upphäva stödbeslutet och omfördela medlen. 
 
Understödet betalas i en eller flera poster till det bankkonto som organisationen uppger. 
Organisationen ska lämna in blanketten med anhållan om utbetalning, korrekt ifylld enligt 
utrikesministeriets anvisningar. 
 
Godtagbara kostnader 



 
Understödet får endast användas till nödvändiga och rimliga utgifter för projektets 
genomförande och på det sätt som uppgetts i ansökan och som utrikesministeriet har 
förutsatt då stödet beviljades. I sin verksamhet och ekonomi ska organisationen iaktta 
ändamålsenlig sparsamhet.  

 
Stöd kan inte beviljas för följande kostnader: 
 organisationens ordinarie administrativa utgifter 
 representationsutgifter (t.ex. fristående middagar, gåvor till föreläsare) 
 anskaffning av utrustning (t.ex. datorer, kamerautrustning) 
 publikationer som presenterar organisationen eller dess verksamhet (t.ex. 

organisationens tidning eller webbplats) 
 utlandsresor, om inte resan är av väsentlig betydelse för projektet (motivering ska 

framläggas separat) 
 personalens planeringsmöten och trakteringskostnader 
 informationsverksamhet som redan genomförts. 
 
Stödet får användas till lönekostnader. Lönekostnaderna med bikostnader får utgöra 
högst 30 procent av det beviljade statsunderstödet.  
 
Projektets administrationskostnader får uppgå till högst 10 procent av det beviljade 
statsunderstödet. 

 

Övervakning av användningen 
 

Stödmottagarens skyldighet att lämna uppgifter 
  
Utrikesministeriet övervakar användningen av statsunderstödet. Mottagaren är skyldig 
att lämna utrikesministeriet uppgifter om användningen och uppföljningen av 
understödet samt andra uppgifter som behövs för övervakningen.  
 
Om organisationen vill ändra projektets verksamhetsplan eller kostnadskalkyl eller 
använda understödet för något annat ändamål än det som det har beviljats för, ska 
organisationen skriftligen ansöka om tillstånd för ändring av ändamålet hos ministeriet. 
Tillstånd ska alltid sökas på förhand innan den egentliga verksamheten inleds. 
Organisationen ska utan dröjsmål underrätta ministeriet om ändringar som väsentligt 
påverkar tidtabellen för genomförandet av projektet eller användningen av understödet. 
 
 
Utredningsskyldighet 
 
När användningstiden för statsunderstödet har gått ut ska mottagaren rapportera 
användningen av understödet och genomförandet av projektet inom den tidsfrist som 
anges i stödbeslutet. Utrikesministeriet kan kräva att stödmottagaren lämnar in en 
redogörelse för användningen av understödet och för hur projektet framskrider redan 
innan tidsfristen går ut. 



 
I projektets bokföring ska stödmottagaren följa bokföringslagen (1336/1997), 
bokföringsförordningen (1339/1997) och iaktta god bokföringssed. Projektets bokföring 
ska ordnas så att uppgifterna om och redovisningen av understödet, projektets totala 
tillgångar och självfinansieringsandelen syns som separata konton och så att de utan 
svårighet kan klarläggas och granskas i bokföringen. De kostnadsslag som enligt 
kostnadskalkylen ingår i projektet ska om möjligt finnas på underkonton till det separata 
kontot. Verifikaten ska innehålla de uppgifter som är nödvändiga för bokföringen och de 
ska arkiveras och förvaras så att ministeriet kan granska dem.  
 
Organisationen ska lämna en rapport till utrikesministeriet om varje enskilt projekt, dess 
verksamhet och medelsanvändning. Rapporten ska följa ministeriets anvisningar. Under 
punkt 5 på rapporteringsblanketten, ”Redovisning”, ska organisationen redovisa för 
användningen av statsunderstödet. Redovisningen ska vara specificerad enligt 
kostnadsslag. De projektansvariga personerna ska godkänna och underteckna den del 
av rapporten som gäller projektets verksamhet. Organisationens revisor eller 
verksamhetsgranskare ska godkänna och underteckna den del av rapporten som gäller 
medelsanvändningen. Redovisningen av medelsanvändningen kan verifieras av en 
revisor eller av en verksamhetsgranskare beroende på hur organisationen är skyldig att 
ordna revisionen enligt  revisionslagen (1141/2015) och föreningslagen (503/1989). 
 
Till rapporten ska bifogas ett modellexemplar eller någon annan dokumentation av det 
informationsmaterial som projektet producerat. Till rapporten bifogas också revisorns 
eller verksamhetsgranskarens utlåtande om att understödet använts enligt de fastställda 
villkoren och bestämmelserna för statsunderstöd. 
 
Rapporten ska lämnas in senast i mitten av mars året efter det år som understödet 
beviljats för. Om organisationen försummar rapporteringen kan det utgöra ett hinder för 
att beviljas understöd i framtiden. 
 
Utrikesministeriet kan även vid behov be stödmottagaren om andra utredningar. 
 
 
Rätt att utföra inspektioner och förvaring av handlingar 
 
Utrikesministeriet har rätt att granska stödtagarens ekonomi och verksamhet när 
ministeriet betalar ut och övervakar användningen av statsunderstödet.  
 
Utrikesministeriet eller en av ministeriet utsedd representant, statens revisionsverk och 
statsrevisorerna har rätt att i organisationens lokaler eller någon annanstans granska 
organisationens hela bokföring, tillgångar och övriga för revisionen relevanta uppgifter, 
utredningar, dokument, inspelningar och annat material, samt även i övrigt granska hur 
projektet har genomförts. Organisationen är skyldig att lämna korrekta och tillräckliga 
uppgifter till utrikesministeriet, att överlåta den dokumentation som behövs och även på 
annat sätt bistå ministeriet vid granskningen.  
 



Verifikat över projektets bokföring ska i enlighet med bokföringslagen bevaras i minst 
sex (6) år efter utgången av det år då räkenskapsperioden löpt ut. Upphandlingsavtal 
och andra avtal ska dokumenteras och arkiveras.  
 
Enligt statsunderstödslagen upphör möjligheten att återkräva understöd när tio (10) år 
har förflutit sedan statsunderstödets sista utbetalning, om inte annat föreskrivs. 
 
 
Avbrytande av utbetalning 
 
Utrikesministeriet kan avbryta utbetalningen av understöd om det finns grundad 
anledning att misstänka att organisationen inte handlar i enlighet med villkoren för 
användningen av understödet eller om grunderna för beviljandet av understödet har 
förändrats väsentligt.  
 
 

Återbetalning och återkrav av statsunderstöd 
 

Om utrikesministeriets villkor för användningen av understödet inte iakttas, kan 
ministeriet  
 fastställa en tidsperiod inom vilken villkoren ska uppfyllas 
 avbryta utbetalningen av understödet 
 besluta att redan utbetalt understöd ska återbetalas. 
 
 
Återbetalningsskyldighet 
 
Organisationen är skyldig att utan dröjsmål återbetala  
 den del av understödet som blivit oanvänd när projektet avslutas eller avbryts eller 

om medlen av någon annan orsak inte kan användas på det sätt som förutsätts i 
stödbeslutet  

 den del av understödet som inte har använts inom den utsatta tidsfristen i villkoren 
för stödet, om inte utrikesministeriet har beviljat extra tid 

 understöd eller en del av det som betalats ut på fel sätt, till ett för stort belopp eller 
på annat sätt uppenbart utan grund.  

 
Om det belopp som ska återbetalas är 100 euro eller mindre, behöver det inte 
återbetalas. 
 
 



Återkrav 
 
Utrikesministeriet ska genom ett beslut bestämma att utbetalningen av statsunderstöd 
ska upphöra och att statsunderstöd som redan betalts ut ska återkrävas, om 
stödmottagaren 
 
 underlåtit att återbetala ett sådant statsunderstöd eller en del av det som den är 

skyldig att betala tillbaka  
 använt statsunderstödet till ett väsentligen annat ändamål än vad det beviljats för  
 lämnat felaktiga eller vilseledande uppgifter om någon omständighet för att väsentligt 

inverka på stödbeslutet, understödets belopp eller villkor, eller hemlighållit en sådan 
omständighet 

 i övrigt väsentligt brutit mot bestämmelserna om användning av understödet eller mot 
de villkor som nämns i stödbeslutet. 

 
Därtill utrikesministeriet kan genom ett beslut bestämma att utbetalningen av 
statsunderstödet ska upphöra och att ett redan utbetalt statsunderstöd eller en del av 
det ska återkrävas om 
 
 stödmottagaren inte lämnar in den begärda rapporten och andra redogörelser inom 

utsatt tid eller om stödmottagaren försvårar tillsynsåtgärder i fråga om användningen 
av understödet 

 stödmottagaren har upphört med den verksamhet som statsunderstödet beviljats för 
eller inskränkt den väsentligt eller överlåtit den till någon annan 

 stödmottagaren har blivit föremål för utsökning, försatts i likvidation eller konkurs eller 
stödmottagarens förmåga att ansvara för den verksamhet som understödet beviljats 
för har försvagats av någon annan orsak 

 stödmottagaren i övrigt underlåter att iaktta de villkor som utrikesministeriet fastställt 
för användningen av understödet eller de gällande bestämmelserna om 
statsunderstöd och dess verkställande, och det finns något annat särskilt skäl som 
kan jämföras med ovan nämnda omständigheter för att utbetalningen av understödet 
upphör eller återkrävs 

 Europeiska unionens lagstiftning kräver det. 
 

 
Ränta och dröjsmålsränta på understöd som återbetalas och återkrävs 
 
Stödmottagaren ska betala årlig ränta på det belopp som återbetalas eller återkrävs 
enligt 3 § 2 mom. i räntelagen (633/1982) utökad med tre procentenheter från och med 
betalningsdagen till och med återbetalningsdagen.  
 
Om stödmottagaren inte betalat hela det återkrävda beloppet till utrikesministeriet på 
förfallodagen, ska på beloppet betalas en årlig förseningsränta enligt 4 § 1 mom. i 
räntelagen.   
 



Jämkning av det belopp som återbetalas 
 

Ministeriet kan, inom ramen för bestämmelserna om statsunderstöd och verkställandet 
av det, besluta att en del av det belopp som ska återkrävas, av räntan eller 
dröjsmålsräntan inte återkrävs, om återkravet eller återbetalningen till fullt belopp är 
oskäligt med hänsyn till ärendets art eller omständigheterna. 

 
Det belopp som återkrävs och räntan kan dras av från annat statsunderstöd som 
utrikesministeriet beviljat organisationen. 


