
Tervetuloa!

Uuden ohjelmakauden 2021-2027 rahoitusinfo 22.9.2021
Heikki Immonen



Kainuun liiton rahoitustilanne ohjelmakausi 
2014-2021 EAKR + kansallinen rahoitus

22.9.2021 Kainuun liitto 2



Mikä muuttuu ja mitä uutta EURA 2014:ään verrattuna 
hanketoteuttajan näkökulmasta
Yleiskatsaus, jatkossa yksityiskohtaisempia infoja mm. kustannusmallit, indikaattorit, EURA 2021 käyttö

Huom! Esillä olevat asiat voivat  vielä joiltakin osin muuttua tai täsmentyä  esimerkiksi valtioneuvoston asetusten  viimeistelyssä –
mahdollisia muutoksia ja  täsmennyksiä käsitellään myöhemmissä infoissa

Rahoituslain nojalla rahoitettavat hankkeet lähtökohtana, viitataan myös yritystukilain mukaisiin hankkeisiin mm. kustannusmallien osalta

• EURA 2021 toimii pilvipalveluympäristössä (Asiointi EURA 2021:ssä edellyttää edelleen vahvaa Suomi.fi tunnistautumista kaikilta 
käyttäjiltä)

• Myös EAKR-yritystuet hallinnoidaan EURA 2021:ssä – ei enää hybridimallia

• Hakemusten täyttö alkaa aina rahoittajan EURA 2021:een tekemästä hakuilmoituksesta

• Hakijan palveluissa automaattitallennus

• Ryhmähankkeet (päähanke + osahankkeet) – ei enää yhteishankkeita eikä tuen siirto –hankkeita. Kaikki osapuolet pääsevät itse 
asioimaan järjestelmässä, kuitenkin päätoteuttajan kontrollin alla.

• Liitepankki on vain hankekohtainen – ei enää organisaatiokohtainen. Entinen systeemi aiheuttanut hankaluuksia mm. yliopistoille

• Yksinkertaistetut kustannusmallit – uudet flat rate mallit, palkkakustannusmallit (maksatushakemuksen valmisteluaika lasketaan 
minuuteissa, ei  tunneissa tai päivissä
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EURA 2021 järjestelmä
Kaikki hankkeiden hallinnointitoimenpiteet hoidetaan digitaalisesti EURA 2021:ssä – paperiasiointi ei ole lainkaan mahdollista

• asiointi edellyttää vahvaa Suomi.fi-tunnistautumista kaikilta käyttäjiltä

EURA2021 järjestelmän toiminnot hanketoteuttajalle:

• Hankehakemusten teko

• Hanke- ja rahoituspäätösten vastaanotto

• Oikaisuvaatimusten teko ja oikaisupäätösten vastaanotto

• Maksatushakemusten teko ja maksatuspäätösten vastaanotto

• Seurantaraporttien teko

• Osallistujaseurantatietojen käsittely

• Loppuraporttien teko

• Varmennusasiakirjojen vastaanotto

• Jatkotoimenpiteiden kuuleminen

• Jatkotoimenpidepäätösten vastaanotto

• Pysyvyyden jälkiseurantatietojen raportointi

• Vastineen antaminen hanketarkastusraporttiin

• Hanketarkastusraportin vastaanottaminen
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Hankehakuilmoitus (uusi)

• Kaikkien hakemusten tulee liittyä johonkin hakuun (hakuajat)

• Jatkuva haku myös mahdollinen esim. yritystukien osalta

• Hankehakuilmoitukset muodostetaan EURA 2021 –järjestelmässä

• Kukin välittävä toimielin (rahoittaja) tekee omat hankehakuilmoituksensa

• Hankehakuilmoitusta muodostettaessa määritellään hakemuksia koskevat reunaehdot ja valintakriteerit. 
Esim. hankehaun kesto, rahasto, toimintalinja, erityistavoite, käytettävissä olevat kustannusmallit, 
valintaperusteet ja vähimmäispistevaatimus

• Hankehakuilmoitus julkaistaan, jolloin se on heti näkyvillä hakijan palvelussa

• Avoimen hankehakuilmoituksen mukaisia hakemuksia voi alkaa heti tekemään, mutta hakemusta ei voi 
jättää viranomaiselle ennen hankehaun virallista aloituspäivää

• Menettelyllä pyritään avoimuuteen, tasapuolisuuteen ja syrjimättömyyteen (rahoituslaki 38 §)
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Hankehakemuksen muodostaminen

Hankehakuilmoituksen valitseminen

• Ohjaava toiminto helpottaa oikean hankehaun valitsemista esim. yritystuet

• Alustavilla valinnoilla saa rajattua näkyville vain mahdolliset avoimet haut

Hakija avaa hakemuksen käsittelyyn avoimen hankehakuilmoituksen kautta

• Hakemuksen pohja muotoutuu hankehakuilmoituksessa tehtyjen määritysten mukaisina, esim. rahasto, 
toimintalinja ja erityistavoite, mitä kustannusmalleja on käytössä 

• Järjestelmä ohjaa hakemuksen täyttämistä

• Huomioitu lainsäädännöstä tulevat vaatimukset, esim. edellytykset tietyn kustannusmallin käytölle

• Kenttäkohtaiset täyttöohjeet
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Hakemukset EURA 2021 – järjestelmässä

• Hakemusten sisältöä uudistettu jonkin verran, painotus 
tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden korostamisessa

• Yhdenmukainen sisältö soveltuvin osin (EAKR ja ESR+)
• Lisää dynaamisuutta esim. kustannusmallien osalta
• Hankehakemuksen sisällöstä säädetään RahL 19 §:ssä ja 

RahA:ssa (lausuntokierroksen versiossa 10 §)
• Hankehakemuksen tulee sisältää tietoja, joiden 

perusteella voidaan arvioida yleisten ja erityisten 
valintaperusteiden täyttymistä
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Hankehakemus EURA 2021:
Hakemuksen perustiedot 
Kustannusmallivalinta *Uusi
• Valittavat kustannusmallit noudattavat kulloisessakin haussa auki olevia 

kustannusmallivalintoja
• Kustannusmallivalinta tuo hakemuslomakkeelle sekä kustannusarvioon dynamiikkaa, 

esim. kertakorvauksille omat kysymykset hankehakemuksen toteutus ja tulokset osiossa, 
FR %- mukainen kustannusarviopohja ym.

Palkkakustannusmallivalinta *Uusi
• Palkkojen yksikkökustannusmalli, ”tuntitaksa”
• Tosiasiallisesti aiheutuneet palkkakustannukset, ”sivukulumalli”
Matkakustannusmallivalinta *Uusi
• Tosiasiallisesti aiheutuneet matkakustannukset
• Matkakustannusten yksikkökustannusmalli (tulee voimaan myöhemmin v. 2022
• aikana)
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Hankehakemus EURA 2021:
Kustannusarvio – mikä muuttuu?
• Kustannuslajit ovat pääosin samat kuin nykyisin, mutta tapa millä kustannukset esitetään muuttuu: muita 

kuin palkkakustannuksia ei ole tarkoitus eritellä yksityiskohtaisesti kustannusarviossa
• Liitteet lisätään hakemukseen aina siinä kohdassa, mihin ne asiallisesti kuuluvat, esim. 

palkkakustannuksissa tehtäväkohtaisesti
• Kustannusarvion ja rahoituksen vastaavuuden tarkistus: Eura näyttää taulukkona täsmäävätkö merkityt 

kustannukset ja rahoitus vuosikohtaisesti ja näyttää myös mahdollisen erotuksen
• Kertakorvausmallissa on myös ”täsmäytystaulukko” joka varmistaa, että tuotoksille merkittyjen 

kustannusten ja luonnosbudjettina esitetyn kustannusarvion loppusumma täsmää
• Eura 2021 seuraa, että tietylle Flat Rate% kustannusmallin käytölle asetetut edellytykset täyttyvät ja 

hakemusta ei voi jättää viranomaiskäsittelyyn, jos edellytykset eivät täyty (Eura ilmoittaa siitä ja kehottaa 
tarvittaessa vaihtamaan kustannusmallia)

• Kustannusarvion yhteydessä hakijan on otettava kantaa hankkeen pysyvyyteen liittyen; koskeeko 
pysyvyysvelvollisuus hankkeen toimintaa tai investoinnin kohteena olevaa omaisuutta
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Ryhmähanke
Yhteinen hankesuunnitelma

• Hankehakemuksella on yhteiseksi määritellyt kentät, päätoteuttaja täyttää tiedot perustuen yhteiseen

hankesuunnitelmaan. Tiedot näkyvät osatoteuttajan hakemuksilla, mutta he eivät voi muokata niitä.

• Järjestelmä antaa hankkeelle ryhmähanketunnuksen, jolla ryhmähankekokonaisuutta tarkastellaan ja hallinnoidaan

Ryhmähankkeen hakemus

• Päätoteuttaja avaa hakemuksen, täyttää ryhmähankkeen yhteiseksi määritellyt kentät ja lisää muut osahankkeiden 
toteuttajat

• Osahankkeiden hakemuspohjat avautuvat valmiiksi

• Osahankkeet jättävät hakemukset viranomaiskäsittelyyn päätoteuttajan kautta

• Päätoteuttajalla on kaikkiin osahankkeisiin nähden valvova rooli, tarkastaa osatoteuttajien

hakemukset, että ne noudattavat yhteistä hankesuunnitelmaa ja osapuolten välistä sopimusta

• Päätoteuttaja ei voi muokata osatoteuttajien hakemuksia, mutta voi tarvittaessa palauttaa ne korjattavaksi ennen 
viranomaiskäsittelyyn jättämistä

• Päätoteuttaja jättää kaikki hakemukset viranomaiskäsittelyyn samalla kertaa
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Hankehakemus EURA 2021
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Yksinkertaistetut
kustannusmallit 2021-2027
Käytössä samat perusvaihtoehdot kuin aiemmin:

Huom. Yleisasetuksen 51, 53 ja 95 artiklan mukainen ’kustannuksiin perustumaton rahoitus’ ei ole tässä

vaiheessa käytössä Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 -ohjelmassa.

Flat rate

Yksinkertaistetut  
kustannusmallit

Yleisasetus 53 artikla
Yksikkökustannukset

Kertakorvaus
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Missä kustannusmalleista säädetään?

• Kansallisissa säädöksissä:

Rahoituslaki
17 § Tuen määrä ja hyväksyttävät kustannukset (perussäännös+ 

asetuksenantovaltuus)

30 § Tuen maksamisen esteet (kertakorvaus)

Tukikelpoisuusasetus
• Pääosa kustannusmalleja koskevista säännöksistä

Yritystukiasetus
• Yritystukilain nojalla rahoitettavien hankkeiden flat rate -mallit

• Yrityksen kehittämisavustuksen kertakorvaus
Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi

http://www.tem.fi/


Mitä yksinkertaistetulla kustannusmallilla 
tarkoitetaan?

• Hankkeesta aiheutuvat tukikelpoiset kustannukset 
korvataan tosiasiallisesti aiheutuneiden kustannusten 
sijaan ennalta määriteltyjen menetelmien mukaan.

’Paras mahdollinen keskimääräistys – ei 

kuitenkaan välttämättä täydellinen’

Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi

http://www.tem.fi/


Mitä tavoitellaan?

-+
Laadukas valmistelu

-> muutoksen 

aikaansaaminen

-> tulokset

-> vaikuttavuus

Fokus 

Kapasiteetti

Tuen saajien ja

viranomaisten hallinnollinen 

taakka, erityisesti

- jälkikäteen tehtävästä 

menojen varmennuksesta

ja tarkastuksesta

Sujuva, nopea tuen 

maksamisprosessi



Rahoituslain nojalla rahoitettavissa 
kehittämishankkeissa ensijaisesti käytettävä 
flat rate 40 % -malli

Hankehenkilöstön 

palkkakustannukset hankkeessa 

käytettävän 

palkkakustannusmallin mukaan

Kaikki muut hankkeesta

aiheutuvat kustannukset

korvataan 40 %:n flat rate

-osuudella

Palkkakustannusten 

yksikkökustannukset
Flat rate 40 % laskettuna 

palkkakustannuksista+tai 

Tosiasialliset palkat +

vakiosivukulu-

prosenttiosuus



Flat rate 40% kustannuslajit (Rahoituslaki RaL, 

Yritystukilaki YtL)
• Ensisijainen flat rate –malli RaL kehittämishankkeet

• Ensisijainen flat rate –malli YtL Toimintaympäristön kehittämisavustus

• Kustannusmalli ei ole mahdollinen yrityksen kehittämisavustuksessa

• Palkat

➢RaL palkkojen yksikkökustannusmalli (tuntitaksa) tai tosiasiallisesti aiheutuneet palkkakustannukset
(sivukulumalli)

➢YtL palkkojen sivukulumalli

• Flat rate osuus

➢ Laskennallinen, lasketaan hyväksytyistä palkkakustannuksista

➢FR -osuuteen sisältyviä kustannuksia ei tarvitse yksilöidä hankehakemuksen ja maksatushakemuksen 
yhteydessä eikä myöskään esittää niitä koskevia kirjanpidon tositteita

➢Rahoituslain nojalla rahoitettavissa hankkeissa flat rate -osuuteen voi sisältyä vähäisiä kone- tai laitehankintoja.

➢ Hankehakemuksessa tulee eritellä FR -osuuteen sisältyvät enintään 3000 euron hankintakustannuksiltaan olevat koneet
tai laitteet (3000e/kone tai laite)

➢ Yli 3000 e hintaisia investointikustannuksia ei voi sisällyttää FR 40% kustannusmallilla rahoitettavaan kehittämishankkeeseen, vaan 
hankkeeseen sisältyvästä investoinnista on tarvittaessa tehtävä erillinen hakemus.

➢ Yritystukilain nojalla rahoitettavissa hankkeissa FR -osuuteen ei voi sisällyttää investointeja



Flat rate 40% RaL, YtL

Kustannusmallia voidaan soveltaa:

• Maakuntien liittojen rahoittamat (EAKR, JTF) alueellisen kehittämistuen kehittämishankkeet ja OKM toimialaan
kuuluvat kehittämishankkeet

• ELY-keskusten rahoittamat (EAKR, JTF) ilmastonmuutoksen hillintään ja ilmastonmuutoksen sopeutumiseen sekä
ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyvät kehittämishankkeet sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin liittyvät
kehittämishankkeet

• ELY-keskusten rahoittamat (ESR+, JTF) työllisyyden, osaamisen ja sosiaalisen osallisuuden tukemiseen
liittyvät kehittämishankkeet

• ELY-keskusten rahoittamat (EAKR) yksinomaan kehittämistoimenpiteitä sisältävät toimintaympäristön kehittämishankkeet



Yksinkertaistetut kustannusmallit ja hankinnat

Mikä ei muutu?
• Siltä osin kuin kustannukset korvataan yksinkertaistetuilla

kustannusmalleilla, hankintoja koskevia asiakirjoja ei tarkasteta
kustannusten tukikelpoisuuden tarkistamiseksi tuen
maksamista koskevan hakemuksen yhteydessä eikä paikan 
päällä varmennuksissa tai tarkastuksissa.*

• Tuensaajan on kuitenkin ymmärrettävä, että lainsäädäntöä on
silti aina noudatettava.

• Huom! Tukikelpoisuusasetuksen 3 luku ja siihen sisältyvät
kynnysarvon alittavia hankintoja koskevat säännökset koskevat vain
tosiasiallisesti aiheutuneisiin kustannuksiin perustuen korvattavia 
kustannuksia.

* Perustuu komission ohjeistukseen.

!
Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi

http://www.tem.fi/


Rahoituslain nojalla rahoitettavissa 
kehittämishankkeissa eräissä tapauksissa käytettävä
flat rate 7 % -malli Kehittämishankkeet, joissa

’Välittömät kustannukset’ =

7 %:n flat rate -osuuden laskentapohja

Hankkeen muut kuin 

’välittömät’ kustannukset 

korvataan 7 %:n flat rate

-osuudella

Palkkakustannusten 

yksikkökustannukset Flat rate 7 % laskettuna 

kehittämishankkeen 

kaikista ’välittömistä 

kustannuksista’
+

tai 

Tosiasialliset palkat +

vakiosivukulu-

prosenttiosuus

- ei lainkaan palkkakustannuksia;

- ostopalvelukustannukset ≥ 30 % palkkakustannuksista; tai

- matkakustannukset ≥ 20 % palkkakustannuksista

- Eura seuraa edellytysten täyttymistä

Muut
tukikelpoisuus-

asetuksen 

mukaiset 

kehittämis-

hankkeen 

’välittömät 

kustannukset’

+



Flat rate 7% YtL

Kustannusmallia voidaan soveltaa

• ELY-keskusten rahoittamiin (EAKR) yrityksen kehittämisavustushankkeisiin

• ELY-keskusten rahoittamiin (EAKR) yrityksen toimintaympäristön kehittämishankkeisiin, vain tiettyjen
edellytysten täyttyessä

FR7 edellytykset toimintaympäristön kehittämishankkeissa:

• Voidaan käyttää vain jos FR40 –mallia ei ole tarkoituksenmukaista soveltaa

• Palkat
• Sivukulumalli

• Matkakustannukset
• Tosiasiallisesti aiheutuneet

• Ulkomaan matkat (yrityksen kehittämisavustus)

• Toimintaympäristön kehittämisavustuksessa ei hyväksytä matkoja välittöminä kustannuksina

• Ostopalvelut
• Osallistuminen kansainvälistymiseen liittyvään näyttelyyn tai messuille (vain yrityksen kehittämisavustus)

• Ulkopuoliset palvelut ja asiantuntijat

• Tuotteiden kehittämiseen liittyvät raaka-aineet ja puolivalmisteet
• (vain yrityksen kehittämisavustus)

• Flat rate osuus
• Laskennallinen, lasketaan yllä olevista kustannuksista



Rahoituslain nojalla rahoitettavissa investoinneissa 
käytettävä flat rate 1,5 % -malli

Mahdollista yhdistää EURA 2021 -järjestelmässä samalla 

hankekoodilla flat rate 7 % -mallilla rahoitettavaan 

kehittämishankkeeseen.

’Välittömät kustannukset’ =

1,5 %:n flat rate -osuuden laskentapohja (koneet 

ja laitteet)

Hankkeen muut kuin 

’välittömät kustannukset’ 

korvataan 7 %:n flat rate

-osuudella

Flat rate 1,5 % 

laskettuna 

investointihankkeen 

kaikista ’välittömistä 

kustannuksista’

Tukikelpoisuus-

asetuksen 

mukaiset 

investointi-

hankkeen 

’välittömät 

kustannukset’.

+



Kehittämishankkeeseen sisältyvät investoinnit

Samassa hankkeessa voi olla sekä kehittämistä että investointia

• Kehittäminen FR7% ja investointi FR1,5% RaL

• Kehittäminen FR7% ja investointi FR 1,5% YtL

➢hakemuksessa on omat kustannusarviot kehittämisosiolle ja investoinnin osuudelle

➢ kummallekin osiolle on omat tukiprosentit



Kertakorvaus rahoituslain nojalla rahoitettavissa
hankkeissa

Säännösten puitteissa

mahdollinen sekä

- kehittämishankkeissa että

- investointihankkeissa

Tukikelpoisuusasetuksessa kaksi erilaista 

tapaa kertakorvauksen määrän 

vahvistamisessa:

Kertakorvaus

Hakijan esittämä ja 
välittävän toimielimen 
hyväksymä tapauskohtainen 
kustannusarvioluonnos
-> kokonaiskustannukset ≤ 200 000 €

Hallintoviranomaisen 
erikseen vahvistamat 
’vakioidut kertakorvaukset’
-> käyttöön v. 2022 alkaen



Kustannusmallit ryhmähankkeissa

• Osahankkeissa keskenään erilaiset kustannusmallit
ovat mahdollisia, mutta eivät automaattisesti 
suositeltavia.

✓ Tarkoituksenmukaisuus harkittava aina tapauskohtaisesti.

✓Esimerkiksi palkkakustannusmallien osalta vahva suositus 
yhdenmukaiselle mallille.

✓Kokonaisuus tarkoituksenmukaisesti hallinnoitavissa myös 
päätoteuttajan ja välittävän toimielimen näkökulmasta.

Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi

http://www.tem.fi/


Esimerkkejä erilaisista mahdollisista 
kustannusmalliyhdistelmistä ryhmähankkeessa

• Jossain osahankkeessa kehittämishankkeen 
ostopalveluiden osuus ≥ 30 % palkkakustannuksista

-> flat rate 7 %, muissa osahankkeissa flat 

rate 40 %

• Jonkin osatoteuttajan hanke on investointihanke -> flat 
rate 1,5 %, muut osahankkeet kehittämishankkeita -> flat 
rate 40 % / flat rate 7 %.



Rahoituslain nojalla rahoitettavissa hankkeissa 
käytettävät palkkakustannusmallit

Palkkakustannus-

Palkkakustannusten 
yksikkökustannusmalli,  
’tuntitaksa’ (1720 h)

mallit

Vakiosivukuluprosenttimalli

Välittävä toimielin ilmoittaa hankehaussa käytettävissä olevat 

palkkakustannusmallit (yksi tai molemmat) hakuilmoituksessa ja -ohjeissa.



Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan 
ohjelman 2021-2027 hankkeiden 
palkkakustannuksia koskevat kustannusmallit

Palkkakustannusten korvaamisessa hankkeissa ohjelmakaudella 
2021-2027 on käytössä kaksi erilaista 
palkkakustannusmallivaihtoehtoa:

1. Yksikkökustannusmalli, ”tuntitaksa”, eli yleisasetuksen 2021-
2027 artiklaan 55 (2) perustuva yksikkökustannusmalli. 
Käytettävissä uuden rahoituslain nojalla rahoitettavissa 
palkkakustannuksia sisältävissä tukimuodoissa ja hankkeissa.

2. Vakiosivukuluprosenttimalli, eli palkkojen korvaaminen 
tosiasiallisten palkkakustannusten mukaan ja työnantajan 
sivukulut ja lomarahat kiinteänä prosenttiosuutena. 
Käytetään kaikissa uuden yritystukilain nojalla rahoitettavissa 
palkkakustannuksia sisältävissä hankkeissa; käytettävissä myös 
uuden rahoituslain nojalla rahoitettavissa palkkakustannuksia 
sisältävissä hankkeissa.

Ministry of Economic Affairs and Employment of Finland • www.tem.fi

http://www.tem.fi/


Yksikkökustannusmalli
(tuntitaksa)

Ministry of Economic Affairs and Employment of Finland • www.tem.fi

• Tuntitaksamalli perustuu yleisasetuksen 55(2a) artiklaan ja 
otettavissa käyttöön sellaisenaan jäsenvaltioissa (off the shelf
-malli)

• Tuntitaksa lasketaan: jakamalla viimeisimmät asiakirjoihin 
perustuvat vuotuiset bruttotyövoimakustannukset 1 720 tunnilla

• Vuotuiseen bruttotyövoimakustannukseen sisältyy vuosiloma-
ajan ja vapaajaksojen palkka. Lakiin perustuvat työnantajan 
sivukulut ja virka- tai työehtosopimukseen perustuvat lomarahat 
lasketaan vuotuisia bruttotyövoimakustannuksia määritettäessä 
keskimääräisenä prosenttimääräisenä osuutena 
palkkakustannuksista.

http://www.tem.fi/


Yksikkökustannusmallin perusteita (tuntitaksa)

Ministry of Economic Affairs and Employment of Finland • www.tem.fi

• Tuntitaksan laskentaesimerkki:
oVuosipalkka, ml. työnantajan sivukulut ja lomaraha, 50 000 
euroa:

50 000 € : 1720 h = 29,07 €/h

o Henkilön vuoden kustannukset, arvio tunneista 1680 h
• Laskenta 29,07*1680= 48 837,60 euroa

oJos henkilö työskentelee esimerkiksi 50%:sti hankkeelle, 
käytetään tämän henkilön osalta tuntimäärä 860 h
• Laskenta 29,07 * 860= 25 000,20 euroa

oEURA tukee tuntitaksan laskentaa hakemus- ja maksatusvaiheessa
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Yksikkökustannusmallin yleisiä perusteita 
(tuntitaksa)
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• Hakijan tulee osoittaa vuotuinen bruttotyövoimakustannus hankehakemuksen
liitteenä olevalla tehtävänkuvauslomakkeella kunkin hankehenkilöstöön esitetyn 
tehtävän osalta erikseen.

• Määrittelyn perusteena olevat viimeisimmät vuotuiset bruttotyövoimakustannukset
edellyttävät sitä, että saatavilla on aiemman yhden vuoden jakson eli 12 kuukauden 
palkkakustannustiedot.

• Täysin uusien tehtävien osalta, joilla ei ole selkeää vertailukohtaa, voidaan
tarvittaessa määrittää keskiarvo useamman riittävän lähellä olevan tehtävän palkan 
perusteella.

• Tuen saajan on pidettävä kaikkien koko- ja osa-aikaisesti hanketta koskevaa työtä
tekevien henkilöiden osalta työaikakirjanpitoa, josta ilmenee hankkeen 
toteuttamiseksi tehty työ tunteina ja työn tekemisen ajankohta

• Yksikkökustannusten tukikelpoisuus todennetaan hankkeelle tehtyjen työtuntien 
työajanseurannalla.

• Tukipäätöksen perustana tuntihinta per henkilö ja arvio tunneista.
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Vuotuisen bruttotyövoimakustannuksen laskeminen eri tilanteissa:

1) Hankehenkilö tiedossa jo hakemusvaiheessa. Vuotuinen bruttotyövoimakustannus
perustuu ensisijaisesti kyseisen tehtävän tai henkilön todelliseen palkkaan erityisesti silloin, kun
hankkeeseen liittyvä tehtävää hoitava henkilö on jo tiedossa hankehakemusvaiheessa. Tällöin
tuntitaksa lasketaan jo toteutuneiden palkkakulujen perusteella sillä edellytyksellä, että
hankkeessa tehtävän työn tehtäväluokka tai työn vaativuustaso vastaa henkilön aiemmin tekemän 
työn vaativuutta.

2) Hankehenkilöä ei ole vielä valittu. Mikäli hankehakemusvaiheessa tehtävää hoitava
henkilö ei ole vielä tiedossa, tuntitaksa lasketaan saman palkkaluokan työntekijöiden tai vähintään 
kolmen vastaavan tehtävän palkkakustannusten keskiarvona

3) Uusi henkilö tai uusi tehtävä organisaatiossa. Mikäli hankkeelle tehtävään työhön
palkataan täysin uusi henkilö, jonka palkkakuluille ei ole selkeää vertailukohtaa, voidaan palkka 
laskea keskiarvona vähintään kolmesta riittävän lähellä olevien tehtävien palkkakustannuksista.

4) Henkilö työskennellyt alle vuoden organisaatiossa. Jos vuotuisia
bruttotyövoimakustannuksia ei olisi saatavilla, ne voidaan johtaa saatavilla olevista asiakirjoihin
perustuvista bruttotyövoimakustannuksista tai työsopimuksesta, jolloin ne on mukautettava 12 
kuukauden jaksoa vastaaviksi

5) Osa-aikaiset hankehenkilöt. Kun kyse on osa-aikaisista työntekijöistä, vuotuiset
bruttotyövoimakustannukset lasketaan 1720 tunnista lasketulla osa-aikaisuutta vastaavalla 
prosenttiosuudella.

6) Bruttotyövoimakustannus voidaan määritellä myös yhdistelemällä em. malleja

Bruttotyövoimakustannuksen laskenta em. malleihin perustuen dokumentoidaan 
EURA2021- liitteenä olevalla tehtävänkuvalomakkeella.
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Kainuun liitto

Tuntitaksamallin hyötyjä:

Hankkeen palkkamallina tuntitaksa ja kustannusmallina FR 40%

✓maksatushakemuksen liitteenä edellytetään vain dokumentit tehollisista työtunneista

✓ ei kirjanpidon otteita (ei vaatimusta kirjanpidon kustannuspaikasta)

✓ ei muita tositteita

✓ ei maksatuksen liitelomakkeita

✓maksatushakemuksen valmisteluaika lasketaan minuuteissa, ei tunneissa tai päivissä

- Vastaavasti maksatuksen käsittely yksinkertaistuu välittävässä toimielimessä

- Tuntitaksan käyttö tuottaa kokonaistaloudellista etua tuensaajille



Vakiosivukuluprosenttimalli
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• Palkkakustannukset ilman sivukuluja ja lomarahaa korvataan 
tosiallisiin aiheutuneisiin ja maksettuihin tukikelpoisiin kustannuksiin 
perustuen ja lakiin perustuvat työantajan sivukulut ja virka- tai 
työehtosopimukseen perustuvat lomarahat keskimääräisenä 
prosenttimääräisenä osuutena välittömistä palkkakustannuksista 
(vakiosivukuluprosentti)

• Prosenttiosuus kattaa työnantajan laskennalliset lakisääteiset 
sivukulut ja lomarahan

• Vakiosivukuluprosenttiosuus ei kata vuosiloma-ajan ja vapaajaksojen 
palkkojen kustannuksia -> korvataan tosiasiallisesti aiheutuneisiin ja 
maksettuihin tukikelpoisiin kustannuksiin perustuen, kuten nykyisin

• Vakiosivukuluprosenttia sovellettaessa palkkakustannusten 
sivukulut lasketaan seuraavasti: hankehenkilöstön todelliset 
palkkakustannukset x kiinteä ennalta määritetty prosenttiosuus
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Vakiosivukuluprosenttimalli
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• Sivukulujen ja lomarahan kattavaksi vakiosivukuluprosentiksi yksi 
yhteinen prosentti kaikille toimijoille

▪ Vakiosivukuluprosentti on 26,44 %

▪ Kun vakiosivukuluprosenttia sovelletaan AMK-opetushenkilöstöön, 
prosentista tulee vähentää lomarahan osuus 6,02 %. 
Vakiosivukulurahaprosentti on 20,42 %

▪ EURA 2021 laskee palkkojen sivukulut valitun vakiosivukuluprosentin 
mukaan automaattisesti

▪ Vakiosivukuluprosentti perustuu laskentamenetelmän erillisselvitykseen ja 
sen perusteella tehtyyn hallintoviranomaisen päätökseen

▪ Vakiosivukuluprosentin mukauttamismenetelmä: Mikäli 
sivukuluprosenteissa tapahtuisi yli 5% muutos, harkitsee 
hallintoviranomainen vakiosivukuluprosentin muutosta ➔ muutos koskisi 
vain uusia hankkeita ➔ sivukuluprosentti ei muutu kesken hankkeen 
toteuttamisaikaa
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• Ei työajanseurantavelvoitetta (yleisasetusehdotus art. 55.5)
➢Työajanseurannasta luopuminen on mahdollista, kun hankkeelle kohdistettava %-osuus 

työajasta ja siten palkasta määritellään etukäteen.
➢Kiinteä työaikaosuus perustuu työntekijän koko hankkeen aikana hankkeelle tekemän työn 

arvioituun keskimääräiseen prosenttiosuuteen. Todellinen työaika voisi kuitenkin vaihdella 
maksatuskausien välillä.

• Vakiosivukuluprosentti ei sisällä vuosiloma-ajan palkan 
kustannuksia.
➢Vuosiloma-ajan ja vapaajaksojen palkat ovat tukikelpoisia silloin, kun ne on ansaittu 

hankkeen tukipäätöksen mukaisena toteuttamisaikana sekä tosiallisesti maksettu 
työntekijälle.

• Tosiasiallisten palkkojen osalta prosessi vastaa nykyisen 
rakennerahastokauden käytäntöä (pl. osa-aikaisten työajanseurannasta 
luopuminen)
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Kiitos osallistumisesta


