
Tervetuloa 
kertakorvaushankkeiden
hakuinfoon 5.10.2022

• Tilaisuus alkaa klo 9.00

• Olethan liittynyt kokoukseen mikki ja 
kamera suljettuina.

• Kysymyksiä voi esittää keskustelupalstan 
kautta tai pyytämällä puheenvuoroa 
esityksen jälkeen.

• Tilaisuus tallennetaan ja tallenne on 
katsottavissa 2 viikon ajan.

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 



Kertakorvaushankkeiden
hakuinfo, ohjelma

Haun sisältö ja valintaperusteet; Tiina 
Hyvärinen

Kertakorvaushanke; Ulla-Riitta Pölönen

Palkka- ja matkakustannukset; Leena 
Jämsä

Hankkeiden viestinnästä; Tiina Hyvärinen
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Esitykset löytyvät 
nettisivuilta

Tilaisuuden esitykset tallennetaan sivulle:

https://pohjois-karjala.fi/hakuinfot/

Edellisten tilaisuuksien materiaalit löytyvät myös 
rakennerahastojen materiaalipankista:

https://rakennerahastot.fi/ita-
suomi/materiaalipankki

https://pohjois-karjala.fi/hakuinfot/
https://rakennerahastot.fi/ita-suomi/materiaalipankki


Kiitos!

Eeva Hirvola-Kostamo

eeva.hirvola-kostamo@pohjois-karjala.fi



Haun sisältö ja valintakriteerit

Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton kertakorvaushakuinfo

5.10.2022

Tiina Hyvärinen
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Pohjois-Karjalan maakuntaliiton 13.11.2022 
päättyvä EAKR kertakorvaushankehaku

• Hakuilmoitus löytyy EURA 2021 -
järjestelmästä: https://eura2021.fi/hakuilmoitukset

• Hakutunnus: POKLII-004

• Hakuaika: 22.8.-13.11.2022

• Uuden EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman (AURA) mukainen 

haku: Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027
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https://eura2021.fi/hakuilmoitukset
https://rakennerahastot.fi/documents/91635434/120111163/1_FI+Kansalaisversio+ohjelmasta+Uudistuva+ja+osaava+Suomi+2021-2027.pdf/9c43db0a-eb78-d580-295f-4ba37b3c86a8/1_FI+Kansalaisversio+ohjelmasta+Uudistuva+ja+osaava+Suomi+2021-2027.pdf?t=1652244958563


Haettavana olevat toimintalinjat ja erityistavoitteet

Toimintalinjan 1 ja 2 
erityistavoitteet:

1.1 Tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja 
kehittyneiden teknologioiden
käyttöönoton kehittäminen ja 
parantaminen

1.2 Digitalisaation etujen hyödyntäminen 
kansalaisten, yritysten ja julkishallinnon 
hyväksi

2.1. Energiatehokkuustoimenpiteiden
edistäminen ja kasvihuonekaasu-
päästöjen vähentäminen

2.3. Kiertotalouteen siirtymisen

edistäminen

EAKR ESR+ JTF
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Tuettava toiminta
• Yleishyödylliset kehittämishankkeet, jotka edistävät:

− Elinkeinoelämälähtöistä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa -> osaamisen siirto
− Uuden teknologian käyttöönottoa ja sen hyödyntämistä
− Digitalisaatiota ja sen hyödyntämistä mm. TKI-toiminnassa, yksityisen ja julkisen sektorin 

haasteissa ja kehittämisessä, palveluiden kehittämisessä ja saavutettavuudessa
− Energiajärjestelmän muutosta, energiatehokkuutta ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä
− Luonnonvarojen kestävää ja säästeliästä käyttöä sekä materiaalitehokkuutta eri 

tuotantoprosesseissa aina energiantuotannosta kaivosteollisuuteen sekä julkisen sektorin 
toiminnassa

• Valinnoissa kiinnitetään erityistä huomiota hakemusten laatuun sekä rahoitettavien toimenpiteiden 
tuloksellisuuteen ja vaikuttavuuteen.

• Hankkeilla tulee olla selkeä ja perusteltu tarve

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 



Valintaperusteet

• Jokaisen hankehakemuksen tulee täyttää yleiset valintaperusteet

• Hakemukset pisteyteteen erityisten valintaperusteiden pohjalta ja asetetaan sen perusteella 
paremmuusjärjestykseen. Pisteytyksellä arvioidaan kuinka hyvin hanke edistää ohjelman toteutusta.

− Asteikko 0-5, horisontaalisten valintaperusteiden pisteytys asteikolla 0-3

• Rahoitettavien hankkeiden tulee toteuttaa vähintään yhtä POKAT 2025 Pohjois-Karjalan 
maakuntaohjelman teemaa.

− Kasvava elinvoima ja alueen vahvuudet
− Osaava elo – koulutus ja osaaminen
− Hyvä olo – hyvinvoivat, terveet ja osalliset asukkaat
− Ilmastokestävyys ja luonnon lumo
− Saavutettavuus – toimiva liikennejärjestelmä

• Lisäksi erityistavoitteesta 1.1 rahoitettavien hankkeiden tulee toteuttaa vähintään yhtä Pohjois-Karjalan 
älykkään erikoistumisen strategian painopisteistä.
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https://static.eura2021.fi/hakuilmoitus/Yleiset_valintaperusteet-2022-2-10.pdf


Erityistavoite 1.1 Tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja 
kehittyneiden teknologioiden käyttöönoton parantaminen

Tärkeimpiä kohderyhmiä: yritykset, korkeakoulut, tutkimuslaitokset, toisen asteen koulutuksen järjestäjät, kehittämisyhtiöt, valtion 
viranomaiset, kunnat ja kuntayhtymät sekä näiden muodostamat verkostot ja innovaatioekosysteemit sekä yhdistykset ja säätiöt.

• Hanke vahvistaa osaamista, ennakointi- tai innovointitoimintaa tai uusien teknologioiden kehittämistä

• Hanke tukee pk-yritysten tuotteiden, materiaalien, palvelujen tai tuotantomenetelmien kehittämistä, pilotointia ja 
kaupallistamista tai uusien teknologioiden käyttöönottoa ja hyödyntämistä

• Hanke tukee elinkeinoelämän tarpeista lähtevää TKI-toimintaa

• Rahoitettavien hankkeiden tulee toteuttaa jotakin älykkään erikoistumisen strategian painopisteistä: uudistuva 
teollisuus ja kehittyvät teknologiat, puhtaat ratkaisut ja vihreä siirtymä tai innovatiiviset ja kestävästi tuotetut palvelut.
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100 % ÄES

Kaikissa erityistavoitteissa – Horisontaaliset valintaperusteet:
• Hanke tukee sukupuolten tasa-arvoa
• Hanke tukee EU:n perusoikeuskirjan periaatteita ml. yhdenvertaisuutta, syrjimättömyyttä

ja esteettömyyttä
• Hanke tukee kestävän kehityksen periaatteita ja unionin ympäristöpolitiikkaa
• Hanke tukee EU:n Itämeren alueen strategiaa



Erityistavoite 1.2 Digitalisaation etujen hyödyntäminen 
kansalaisten, yritysten ja julkishallinnon hyväksi

Tärkeimpiä kohderyhmiä: yritykset, korkeakoulut, tutkimuslaitokset, toisen asteen koulutuksen järjestäjät, kehittämisyhtiöt, kunnat ja 
kuntayhtymät sekä näiden muodostamat verkostot ja innovaatioekosysteemit, seurakunnat ja seurakuntayhtymät sekä yhdistykset, 
osuuskunnat ja säätiöt

• Hanke edistää digitalisaation hyödyntämistä TKI-toiminnassa

• Hanke edistää digitalisaation ja sitä hyödyntävien teknologioiden soveltamista tai hyödyntämistä

• Hanke tukee älykkään ja vähäpäästöisen liikkumisen innovaatioita ja digitalisaatiota

• Rahoitettavien hankkeiden tulee toteuttaa POKAT 2025 Pohjois-Karjalan maakuntaohjelman vähintään yhtä 
"digitaalisuus" -läpileikkaavan teeman kehittämistavoitteista: tasa-arvoinen digitaalinen saavutettavuus, uudet tuotteet 
ja palvelut, ilmastokestävä opiskelu ja työskentely tai digitaitojen kehittäminen.

Kaikissa erityistavoitteissa – Horisontaaliset valintaperusteet:
• Hanke tukee sukupuolten tasa-arvoa
• Hanke tukee EU:n perusoikeuskirjan periaatteita ml. yhdenvertaisuutta, syrjimättömyyttä

ja esteettömyyttä
• Hanke tukee kestävän kehityksen periaatteita ja unionin ympäristöpolitiikkaa
• Hanke tukee EU:n Itämeren alueen strategiaa



Erityistavoite 2.1 Energiatehokkuustoimenpiteiden 
edistäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen

Tärkeimmät kohderyhmät: yritykset, kehittämisyhtiöt, kunnat, kaupungit ja kuntayhtymät, korkeakoulut, tutkimuslaitokset, toisen 
asteen koulutuksen järjestäjä, seurakunnat ja seurakuntayhtymät, yhdistykset ja säätiöt

• Hanke tukee hiilineutraalien ratkaisujen tai toimintamallien kehittämistä

• Hanke edistää uusiutuviin energialähteisiin tai energiatuotannon monipuolistamiseen liittyvää ja 
energiatehokkuutta lisäävää tutkimus- ja kehitystyötä

• Hanke on kansallisen ilmasto- ja energiastrategian (NCEP) mukainen

• Rahoitettavien hankkeiden tulee toteuttaa POKAT 2025 Pohjois-Karjalan maakuntaohjelman vähintään yhtä 
kehittämistavoitetta: energian tuotannon ja käytön murrokseen sopeutuminen, energiatehokkuuden TKI-toiminnan 
ja teknologian kehittäminen, resurssitehokkuuden lisääminen tai elinkeinotoiminnan ja liikenteen negatiivisten 

ilmastovaikutusten vähentäminen.

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 

Kaikissa erityistavoitteissa – Horisontaaliset valintaperusteet:
• Hanke tukee sukupuolten tasa-arvoa
• Hanke tukee EU:n perusoikeuskirjan periaatteita ml. yhdenvertaisuutta, syrjimättömyyttä ja

esteettömyyttä
• Hanke tukee kestävän kehityksen periaatteita ja unionin ympäristöpolitiikkaa
• Hanke tukee EU:n Itämeren alueen strategiaa



Erityistavoite 2.3 Kiertotalouteen siirtymisen edistäminen

Tärkeimmät kohderyhmät: pk- ja mikroyritykset, kehittämisyhtiöt, kunnat ja kaupungit, korkeakoulut, tutkimuslaitokset, toisen 
asteen koulutuksen järjestäjät, työmarkkina- ja muut järjestöt, seurakunnat ja seurakuntayhtymät, yhdistykset ja säätiöt

• Hanke tukee kiertotalouteen ja korkean jalostusasteen biotalouteen, cleantechiin tai hiilenkiertoon liittyvää TKI-
toimintaa

• Hanke tukee kiertotalouden tiekarttojen valmistelua

• Hanke edistää hiilensidontaan ja/tai hiilinieluihin liittyvää tutkimus- ja kehitystyötä

• Rahoitettavien hankkeiden tulee toteuttaa POKAT 2025 Pohjois-Karjalan maakuntaohjelmaa: edistää materiaali-
ja energiatehokkuutta sekä luonnonvarojen kestävää ja optimaalista käyttöä, tuoda kiertotalous luontaiseksi 
osaksi eri sektoreiden toimintaa ja vahvistaa alueen kiertotalouden yhteistyöverkostoa, vahvistaa kiertotalouden 
yritystoimintaa ja kehittää uusia teknisiä ratkaisuja ja osaamista.

Kaikissa erityistavoitteissa – Horisontaaliset valintaperusteet:
• Hanke tukee sukupuolten tasa-arvoa
• Hanke tukee EU:n perusoikeuskirjan periaatteita ml. yhdenvertaisuutta, syrjimättömyyttä ja

esteettömyyttä
• Hanke tukee kestävän kehityksen periaatteita ja unionin ympäristöpolitiikkaa
• Hanke tukee EU:n Itämeren alueen strategiaa



Tuen määrä ja kustannusmallit

• Tuen enimmäismäärä: 75 %
− Hakijan on myös itse osallistuttava hankkeen rahoitukseen. Hankkeessa voi olla myös muuta osarahoitusta, esimerkiksi 

yksityistä rahoitusta.

• Hankkeen kokonaiskustannukset max. 200 000 €

• Kustannusmalli: kertakorvaus kehittäminen
− Kustannusarvio lasketaan flat rate 7 % mukaan

• Hankehakua varten varatun tuen kokonaismäärä: 1 200 000 € 
− Varauduttu rahoittamaan hankkeiden loppujaksoja tarvittaessa vuosien 2022–2024 valtuuksilla valtion talousarvioon otettujen 

määrärahojen puitteissa.
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Ketä voidaan tukea?

• Tukea voidaan myöntää julkisoikeudelliselle yhteisölle ja 
yksityisoikeudelliselle oikeushenkilölle, joita ovat mm. tutkimus- ja 
koulutusorganisaatiot, elinkeinojen kehittämisorganisaatiot, julkisomisteiset 
teknologia- ja osaamiskeskukset, kunnat ja muut julkisyhteisöt sekä yhdistykset.

• Pohjois-Karjalan maakuntaliitto ei voi myöntää tukea yksittäiselle 
yritykselle sen oman liiketoiminnan kehittämiseen

• Ryhmähankkeet ja ylimaakunnalliset hankkeet ovat mahdollisia
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EURA 2021 –järjestelmä 1/2

• Jokainen rahoittaja julkaisee oman 
hakuilmoituksensa EURA 2021:ssä

− esillä mm. haun sisällöllinen kohdentuminen, haun kesto, 
toimintalinja, erityistavoite, käytettävissä olevat 
kustannusmallit ja valintaperusteet.

• Hankehakemus avataan 
käsittelyyn avoimen hakuilmoituksen kautta.

• Uusi sähköisen asioinnin järjestelmä, EURA 2021 
mm. hankehakemusten, maksatushakemusten, 
seurantatietojen ja loppuraporttien 
toimittamiseen viranomaisille sekä hankkeisiin 
liittyvien päätösten vastaanottoon.

• EURA ohjaa hakemuksen täyttämistä

• Automaattinen tallennus

https://eura2021.fi/

Tutustu käyttöohjeisiin
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EURA 2021 –järjestelmä 2/2

• Järjestelmään kirjautumisessa käytetään vahvaa tunnistautumista Suomi.fi -palvelun avulla. 
Tätä varten tarvitset jonkin seuraavista: 

− varmennekortti, mobiilivarmenne tai verkkopankkitunnukset.

• Hanketoteuttajalla on lisäksi oltava Suomi.fi -palvelussa myönnetty valtuus EURA 2021:n 
käyttöön. Valtuutta tarvitaan hankehakemusten valmisteluun, käsittelyyn jättämiseen ja tietojen 
hallinnointiin.

• Valtuuden myöntää hakijaorganisaation henkilö, jonka nimenkirjoitusoikeus on kirjattu 
kaupparekisteriin.

− Nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö voi kirjautua EURA 2021 -järjestelmään ilman erillistä valtuutta

• Organisaatiot, joiden nimenkirjoitusoikeuden omaavaa henkilöä ei ole kirjattu kaupparekisteriin, tulee 
jättää hakemus Digi- ja väestötietoviraston virkailijavaltuuttamispalveluun. Tällaisia toimijoita ovat 
esimerkiksi kunnat, seurakunnat ja oppilaitokset. 

• Hakemuksen käsittelyaika voi olla jopa kaksi kuukautta hakemuksen saapumisesta.

• Lisätietoja valtuuksista ja virkailijavaltuuttamispalvelusta:
• www.suomi.fi/valtuudet
• https://dvv.fi/virkailijavaltuuttamispalvelu
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Ennen hakemuksen jättämistä

• Tutustu huolella hakuilmoituksen sisältöön

• Tarkista, että olet jättämässä hakemuksen oikealle viranomaiselle

• Hakemuksen valmisteluvaiheessa kannattaa olla yhteydessä Pohjois-Karjalan 
maakuntaliiton rahoitusasiantuntijoihin:

− rahoitusasiantuntija Ulla-Riitta Pölönen, p. 050 477 1023, ulla-riitta.polonen@pohjois-karjala.fi
− rahoitusasiantuntija Tiina Hyvärinen, p. 050 441 6731, tiina.hyvarinen@pohjois-karjala.fi

• Hanketta ei tule käynnistää ennen hakemuksen jättämistä. Eikä hanketta suositella 
aloitettavan ennen myönteisen päätöksen saamista, vaikka hankkeen aloittaminen 
hakemuksen vireille tulon jälkeen onkin mahdollista.
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Hakemusten käsittely

• Hakemukset otetaan käsittelyyn hakuajan päätyttyä.

• Hakemusten käsittelyaika n. 2-3 kuukautta. 
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Tulevat haut

• Pohjois-Karjalan rahoitushaut | Rakennerahastot

• Kehittämis- ja investointihankkeet, 16.1.-12.3.2023:
Toimintalinja 1, erityistavoitteet 1.1 ja 1.2
Toimintalinja 2, erityistavoitteet 2.1 ja 2.3

Alustava suunnitelma:

• 2. kehittämis- ja investointihankehaku: loppukevät-alkusyksy 2023

• JTF – oikeudenmukaisen siirtymän rahasto: 2 hakua, kevät ja syksy 2023

• Kertakorvaushankehaku syksy 2023

• Liikenne- ja logistiikkahankkeet (TL 3) syksy 2023
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Kiitos!

tiina.hyvarinen@pohjois-karjala.fi
050 441 6731

www.pohjois-karjala.fi

mailto:tiina.hyvarinen@pohjois-karjala.fi
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Kertakorvaushanke

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton kertakorvaushakuinfo

5.10.2022

Ulla-Riitta Pölönen
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Mikä on kertakorvaushanke

• Muutoin ”tavallinen hanke”, mutta 
edellytyksenä on, että hankkeelle 
määritellään suunnitteluvaiheessa selkeä 
tuen maksamisen perusteena oleva 
tuotos tai tuotokset 

• Tuen maksaminen on täysin 
tuotosperusteista: tukisumma maksetaan 
vain jos tukipäätöksessä yksilöity tuen 
maksamisen perusteena oleva tuotos on 
toteutunut
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Kertakorvaushankkeen erityispiirteitä

• Hankkeen kokonaiskustannukset voivat olla korkeintaan 200 000 euroa

• Hankkeelle tulee suunnitella yksityiskohtainen ja perusteltu kustannusarvio

• Kustannusarvio lasketaan flat rate 7 % kustannusmallin mukaan

• Kustannusarvioon voi sisällyttää vain tukikelpoisia kustannuksia

• Palkkakustannukset lasketaan kustannusarvioon yksikkökustannusmallin (tuntitaksamallin) 
periaatteella

• Matkakustannukset lasketaan joko yksikkökustannusten (suositus) tai todellisten 
kustannusten mukaan

• Tuen hakijan on osoitettava jo hakuvaiheessa, että kuntien ja muiden julkisyhteisöjen 
rahoituksesta on olemassa kyseisen organisaation sitoumus

• Kertakorvaushankkeen tukipäätöstä voidaan muuttaa vain hankkeen toteuttamisajan osalta
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Kustannusarvion laskeminen

Koostuu:

• Palkat

• Matkakustannukset

• Ostopalvelut

• Muut kustannukset

EURA2021 laskee automaattisesti kustannusarvion ”välittömät” kustannukset yhteen  
ja lisää 7 % flat rate 

Arvioinnissa otetaan huomioon kustannusten kohtuullisuus ja oikeudenmukaisuus vs. 
tuotos
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Kertakorvaushankkeen tuotokset

Kertakorvaushankkeen tukipäätöksessä yksilöidään:

➢ tuen maksamisen perusteena oleva tuotos / tuotokset 

➢ tuotoksesta maksettava tuen määrä sekä

➢ toteutumisen todentavat asiakirjat, joiden perusteella tuki voidaan maksaa

Hankkeen tuotos voidaan jakaa osiin:

➢Jokaisella osalla oltava tuen maksamisen perusteena oleva todennettava tuotos

➢Toteutunut osa voidaan maksaa, vaikka joku toinen osa jäisi toteutumatta
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Kertakorvaushankkeen tuotosten määrittely 
EURA 2021 -järjestelmän hankehakemuksessa

Tuen maksamisen perusteena olevat tuotokset ja niihin perustuvat kustannukset 
merkitään hakemuksen kohtaan ”Kertakorvaus, hankkeen tuotokset”

➢ Jos kertakorvaushanketta ei jaeta osiin, ilmoitetaan kohdassa yhden tuen 
maksamisen perusteena oleva tuotos ja siitä aiheutuvat kustannukset

➢ Jos kertakorvaushanke on tarkoitus jakaa osiin, hakijan on ilmoitettava kunkin osan 
tuen maksamisen perusteena oleva tuotos ja siitä aiheutuvat kustannukset erikseen

EURA 2021 tarkistaa, että tuotosten yhteenlasketut kustannukset vastaavat hankkeen 
kokonaiskustannusarviota
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Esimerkki kustannusarviosta

Kehittämishanke:

• Palkat 50 000

• Matkakustannukset 2 000

• Ostopalvelut 20 000

• Muut kustannukset 1 000

• FR 7 % 5 110

Yhteensä 78 110

EURA2021 laskee automaattisesti flat rate 7 % 
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Kertakorvaushankkeen tuotoksista

Kullekin tuotokselle tulee laskea oma kustannusarvio erikseen. Tuotosten yhteenlaskettu summa 
tulee vastata hankkeen kokonaiskustannuksia (ml. flat rate)

➢ Työpaketti 1  Toimintamallin kehittäminen

• Todentava dokumentti: Kirjallinen raportti
Tuotoksen arvo: 21 400 € (palkkakustannukset 15 000 €, ostopalvelut 5 000 €, FR 1 400 € )

➢Työpaketti 2 Koulutus

• Todentava dokumentti: Ohjelma, osallistujaluettelo, tiivistelmä koulutuksesta 
Tuotoksen arvo 29 960 € (palkkakustannukset 17 000 €, ostopalvelut 8 000 €, muut 
kustannukset 1 000 €, matkakustannukset 2 000 €, FR 1 960 €)

➢ Työpaketti 3 Pilotointi

• Todentava dokumentti: Tiivistelmä pilotoinnista ja sen tuloksista
Tuotoksen arvo 26 750 € (palkkakustannukset 18 000 €, ostopalvelut 7 000 €, FR 1 750 €)
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Palkkakustannusten laskeminen

• Hakija osoittaa palkkakustannusten tukikelpoisuuden täyttämällä EURA 
2021 -järjestelmän tehtävänkuvaustiedot jokaisen hankehenkilöstöön 
esitetyn tehtävän osalta

• Kertakorvaushankkeessa EURA 2021-tehtävänkuvaustietoja käytetään 
ainoastaan kustannusarvion laatimisen tukena

➢ tarkoituksena on, että rahoittaja saa riittävät tiedot palkkakustannusten 
tukikelpoisuuden ja laskentaperusteiden arvioimiseksi 
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Kiitos

rahoitusasiantuntija Ulla-Riitta Pölönen
ulla-riitta.polonen@pohjois-karjala.fi 

p. 050 477 1023

****

rahoitusasiantuntija Tiina Hyvärinen
tiina.hyvarinen@pohjois-karjala.fi 

p. 050 441 6731
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Kertakorvaushankkeessa käytettävä 
palkkakustannusmalli sekä matkakustannusmallit

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton kertakorvaushakuinfo 

5.10.2022 

Leena Jämsä
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Kertakorvaus, kehittämishankkeet

Flat rate 7 %

Välittömät kustannukset 
• Palkkakustannukset yksikkökustannusmallin mukaisesti 

Hankkeen sisällölliseen toteuttamiseen kuuluvat ostopalvelut
• Hankkeen tiedotuksesta ja viestinnästä aiheutuvat kustannukset
• Hankkeesta aiheutuvat matkakustannukset 

– tosiasiallisina kustannuksina TAI 
– matkakustannusten yksikkökustannusmallin mukaisesti 
– hakuilmoituksessa kerrotaan, mitä mallia käytetään

• Hankkeen sisällölliseen toteuttamiseen kuuluvat materiaalit ja tarvikkeet;
• Hankkeen sisällölliseen toteuttamiseen kuuluvan sellaisen koneen tai 

laitteen enintään 3 000 euron hankintakustannukset, jota ei voida 
pitää investointina;

• Välittävän toimielimen tukipäätöksessä edellyttämästä hankkeen 
tilintarkastuksesta aiheutuvat kustannukset

Välilliset kustannukset = Flat rate-kustannukset
• Tukikelpoiset välittömät kustannukset x 7 %
• EURA 2021 -järjestelmä laskee automaattisesti 
• Tällä korvataan kaikki muut hankkeen kustannukset ”könttänä”;

1) hankehenkilöstön työterveyshuollon järjestämisestä aiheutuvat kustannukset;
2) hankehenkilöstön käyttöön varatuista toimitiloista, koneista, laitteista ja 
kalustosta aiheutuvat kustannukset;
3) kirjanpito-, yleishallinto- ja toimistokustannukset;
4) hankehenkilöstön osallistumismaksut koulutuksiin ja seminaareihin;
5) hankkeen ohjausryhmän kustannukset;
6) enintään 15 kilometrin etäisyydelle henkilön virka- tai työpaikasta tai asunnosta 
kohdistuvien matkojen matkakustannukset.

• Tuensaajan ei tarvitse yksilöidä flat rate –osuudella korvattavia 
kustannuksia eikä esittää niitä koskevia kirjanpidon otteita tai tositteita 
varmennuksissa eikä tarkastuksissa.

MAX 
200 000 € Kustannusten 

perustelut

Kohtuullisuus
Ulkopuolisen 

julkisen 
rahoituksen 
sitoumukset 
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Yksikkökustannusmalli (tuntitaksa) 1/3

vuotuinen 
bruttotyövoimakustannus 

€/1720h=yksikkö

kiinteä ennalta määritetty 
prosenttiosuus % = 
vakiosivukuluprosentti-osuus

X
X

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

− Vuotuiseen bruttotyövoimakustannukseen sisältyy vuosiloma-ajan ja vapaajaksojen palkka 
− Vuotuinen bruttotyövoimakustannus ei saa sisältää sivukuluja, lomarahaa, ylityökorvauksia, tulospalkkioita, luontoisetuja, 

bonuksia ja muita niihin rinnastettavia työnantajan vapaaehtoisesti maksamia tai hanketyöhön liittymättömiä tukikelvottomia 
eriä

• Lakiin perustuvat työnantajan sivukulut ja virka- tai työehtosopimukseen perustuvat lomarahat lasketaan keskimääräisenä 
prosenttimääräisenä osuutena palkkakustannuksista, eli ns. vakiosivukuluprosentti-osuutena

− tämän hetkisen päätöksen mukaan 26,44 %, ja AMK-opetushenkilöstön osalta 20,42 %

• Osa-aikaisesti hankkeelle työtä tekevät:
− työaikaosuus oltava vähintään 20% vuotuisesta 100%;n työaikaosuutta vastaavasta työajasta
− perustelluista syistä työaikaosuus voi olla alle 20%, mutta ei vähempää kuin 10% 
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Yksikkökustannusmalli (tuntitaksa) 2/3

EURA2021  

ohjaa

• bruttotyövoimakustannusten laskentaperusteet eli palkkakustannusten 
kohtuullisuuden osoittaminen

− kirjallinen tehtävänkuvalomake tehdään jokaisesta hankkeen tehtävästä erikseen

− perustele palkkakustannusten tarpeellisuus hankkeen toteuttamisen näkökulmasta:
o Ilmoita kuvauksessa pääasialliset tehtävät ja käytettävän työajan osuus 

hankkeessa tiiviisti ja informatiivisesti 
o Käytä tehtävänimikkeitä

− osoita palkkakustannusten kohtuullisuus perusteineen

o kuvaa erikseen jokaisen tehtävän osalta vuosittaiset 
bruttotyövoimakustannukset ilman lakiin perustuvia työnantajan sivukuluja ja 
virka- tai työehtosopimukseen perustuvia lomarahoja

o palkkatositteita tms. asiakirjoja ei liitetä EURA2021:seen

o laskennan määrittelyyn on olemassa useita eri tapoja
TkA 866/2021 

6§ muistio
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Yksikkökustannusmalli (tuntitaksa) 3/3

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 keskiarvon

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) Bruttotyövoimakustannuksen määrittämiseen voidaan käyttää myös alan työehtosopimuksen mukaista tehtävän palkkaa, 

ammattiliittojen palkkasuosituksia tai virallista tilastoa

6) Osa-aikaiset hankehenkilöt. Kun kyse on osa-aikaisista työntekijöistä, vuotuiset bruttotyövoimakustannukset lasketaan 1720 tunnista 

lasketulla osa-aikaisuutta vastaavalla prosenttiosuudella.

7) Bruttotyövoimakustannus voidaan määritellä myös yhdistelemällä em. malleja
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Matkakustannukset
tosiasiallisiin kustannuksiin perustuen
• Matkakustannukset ovat tukikelpoisia siltä osin kuin ne eivät ylitä tuen saajan työntekijöiden 

palvelussuhteen ehtoihin sovellettavan virka- tai työehtosopimuksen mukaisesti maksettavien 
matkakorvausten määrää. 

• Jos tuen saajan työntekijöiden palvelussuhteen ehtoihin sovellettava virka- tai työehtosopimus ei sisällä 
säännöksiä matkakustannusten korvaamisesta tai matkustajan osalta ei sovelleta virka- tai 
työehtosopimusta, matkakustannukset ovat tukikelpoisia valtion virka- ja työehtosopimuksen sisältämän matkan 
alkaessa voimassa olevan valtion matkustussäännön mukaisesti.

• Hankkeesta aiheutuvina matkakustannuksina voidaan hyväksyä hankehenkilöstön matkakustannusten lisäksi 
hankkeen kohderyhmän ja hankkeeseen osallistuvien organisaatioiden edustajien matkakustannuksia 
ja muita hankkeen toteuttamisen kannalta välttämättömiä matkakustannuksia. ->Perusteltava 
hankesuunnitelmassa!

• Matkakustannusten osalta on huomioitava, että enintään 15 km:n etäisyydelle henkilön virka- tai 
työpaikasta tai asunnosta kohdistuvien matkojen matkakustannukset korvataan hankkeen FR-
osuudesta
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Matkakustannukset 
yksikkökustannusmallin mukaan
TEM päätös VN/1494/2022 19.1.2022 – sisältää tarkat ohjeet (ks. rakennerahastot.fi)

1) kotimaan matkakustannukset (yli 15km)
− A) hankehenkilöstö 176€/matkapäivä
− B) kohderyhmän ja hankkeeseen osallistuvien organisaatioiden edustajat 132€/matkapäivä
− Alle 15 km kotimaan matkat ovat flat rate-kuluja

2) ulkomaan matkakustannukset
− maantieteellisesti Eurooppaan kuuluvat maat: 368€/matkapäivä
− muu kuin Eurooppa: 720€/matkapäivä
− ei eroa hankehenkilöstön ja kohderyhmän välillä (vrt. kotimaan matkakustannuksien jako)

• Matkapäivä = enintään 24 tunnin pituinen ajanjakso

• Ulkomaan matkalle lähdettäessä koko matka korvataan ulkomaan matkan yksikkökustannuksen mukaan
− Jos ulkomaan matkaa edeltää hankkeesta johtuva kotimaan matka, joka ei liity ulkomaanmatkalle lähtöön, korvataan 

vuorokausi ennen ulkomaan matkalle lähtöä ulkomaan yksikkökustannuksena
− Sitä pidempi kotimaan matkan osuus korvataan kotimaan yksikkökustannuksena
− Vastaava menettely ulkomaan matkalta palatessa

• Voidaan käyttää kertakorvaushankkeen kustannusarvion laskennassa tukena, mutta kustannuksia ei tarvitse todentaa
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Hankinnat
• Noudatettava julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia (1397/2016)

• Kynnysarvojen yli olevat hankinnat on aina kilpailutettava

• Alle kynnysarvojen olevat hankinnat:
− Osoitettava hankinnasta aiheutuneiden kustannusten kohtuullisuus

o Hankinnan arvo 10 000€ - 59999€ -> pyydettävä riittävä määrä tarjouksia  (väh. kolmelta)
o Hankinnan arvo 3000€ - 9999€ -> vähintään selvitettävä ja dokumentoitava tavanomainen hintataso
o Hankinnan arvo alle 3000€ -> kustannusten on oltava kohtuullisia, ja se on pystyttävä tarvittaessa osoittamaan

• Hankintaa ei saa pilkkoa eriin tai laskea sen arvoa poikkeuksellisin menetelmin taikka yhdistellä keinotekoisesti 
hankintoja koskevien säännösten soveltamisen välttämiseksi.

• Hankintalain 3 §:n periaatteet aina huomioitava 
− tasapuolisuus, syrjimättömyys, avoimuus, suhteellisuuden vaatimukset

• Nk. Sisäpiirihankinnat:
− Sellaisten hankintojen kustannukset, jotka on tehty tuen saajalta, tämän vastuuasemassa olevan henkilön perheenjäseneltä, 

tuen saajan tai tämän vastuuasemassa olevan henkilön perheenjäsenen määräysvallassa olevalta yritykseltä tai tuen saajan 
johtavassa asemassa olevalta henkilöltä, eivät ole tukikelpoisia, jollei hankinnasta ole pyydetty riittävästi tarjouksia muilta 
asianmukaisilta tahoilta.  Suositellaan vahvasti käytettävän harkiten ja perustellun huolellisesti!
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Kertakorvaus
Maksatusvaihe

• maksatushakemuksen liitteeksi päätöksessä määritellyt tuotokset

• tosite toteutuneesta julkisesta rahoituksesta
− jos tositetta ei toimiteta, ei voida hyväksyä rahoitusosuuksia
− omarahoitusta ei tarvitse todentaa tositteella
− yksityistä rahoitusosuutta ei tarvitse todentaa tositteella

• ei tarvitse toimittaa kirjanpidon otetta 

• työajanseurantoja ei edellytetä eikä niitä tarvitse toimittaa

• kaikkien maksatushakemuksien mukana on toimitettava seurantaraportti

− indikaattoritietojen kerääminen koko hankkeen ajan

− horisontaaliset periaatteet huomioitava hankkeen toiminnassa

• viimeisen maksatushakemuksen yhteydessä on toimitettava loppuraportti

• maksatusjaksojen määräaika tai muu aikataulu voidaan määrätä tukipäätöksessä; 

mutta 

− viimeinen erä aina 4 kk kuluessa hankkeen päättymisestä

Tuotokset

Tosite saadusta 
julkisesta 

rahoitusosuudesta

Seurantaraportti 

ja loppuraportti
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Kiitos!
maksatusasiantuntija Leena Jämsä

leena.jamsa@pohjois-karjala.fi
p. 050 452 5220
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Hankeviestintä ohjelmakaudella 
2021 – 2027

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027
Pohjois-Karjalan maakuntaliiton kertakorvaushakuinfo

5.10.2022

Tiina Hyvärinen
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Miksi viestitään?

• Tuensaajalla on velvollisuus tiedottaa hankkeesta ja sille 
myönnetystä tuesta (yleisasetus (EU) N:o 2021/1060, artiklat 
47, 50).

• Viestinnällä
− pyritään saamaan hankkeiden kohderyhmät ja yleisö 

innostumaan hankkeesta sekä löytämään uusia 
toimijoita mukaan hankkeen toimintaan.

− kerrotaan hankkeen tuloksista ja levitetään parhaita 
käytäntöjä.

− parannetaan EU:n näkyvyyttä

• Viestintä on hankkeiden onnistumisen edellytys

• Viestintä tulee suunnitella osana hanketta. 
Vaikuttavuus ja tulokset kirjoitettava auki hakemuksessa, 
loppuraportoinnissa ja tuotava ilmi hankkeen aikaisessa 
viestinnässä.
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Materiaaleja ja lisätietoja 

• Uudet rakennerahastot.fi -nettisivut

• Työ- ja elinkeinoministeriön mediapankkiin, Emmiin on 
tallennettu hanketoiminnan ja viranomaistyön toteutuksessa 
hyödynnettäviksi:

− PowerPoint-Pohjat

− Asiakirjapohjat

− Visualiseen kuvitukseen ikonit

− Videoplanssit

− Ohjeistus visuaalisen aineiston käyttöön

• Viestintäohje tuensaajille ja 
viranomaisille: communicating_cohesion_policy_2127_fi.pdf 
(europa.eu)

https://rakennerahastot.fi/etusivu
https://tem.emmi.fi/l/wNqPv_7RRn9L
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/informing/communicating_cohesion_policy_2127_fi.pdf
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Kiitos!

tiina.hyvarinen@pohjois-karjala.fi
050 441 6731

www.pohjois-karjala.fi

mailto:tiina.hyvarinen@pohjois-karjala.fi

