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Hakuilmoitus 
• Etelä-Karjalan liitto toimii välittävänä toimielimenä ja avaa oman 

hakuilmoituksen EURA2021:ssä.

• Valitse oikea hakuilmoitus.
− Väärään hakuun jätetty keskeneräinen hakemus voidaan poistaa, 

viranomaiskäsittelyyn jätetty perua.

• Hakuilmoituksessa ilmoitetaan
− Haussa avoinna olevat toimintalinjat, erityistavoitteet ja tarkentava 

valintaperuste
− Käytettävissä oleva palkkakustannusten ilmoittamistapa
− Käytettävissä olevat kustannusmallit
− Hankehaun kuvaus sekä mahdolliset muut rahoittajan ohjeet
− Yleisiin, pakollisiin valintaperusteisiin löytyy linkki hakuilmoituksesta ja tästä

o Kaikki kohdat eivät koske kehittämishankkeita
− Järjestelmä ohjaa hakemuksen täyttämistä

https://ekliitto.sharepoint.com/sites/Rahoitustiimi/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x012000C30F075444F1344481B324C0D8F89BD1&id=%2Fsites%2FRahoitustiimi%2FShared%20Documents%2FAURA%20ohjelma%2FAURA%2Dohjelma%2C%20lait%2C%20ohjeita%2C%20p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6ksi%C3%A4%2FYleiset%20valintaperusteet%20AURA%2Dohjelmakaudella%202021%2D2027%2Epdf&parent=%2Fsites%2FRahoitustiimi%2FShared%20Documents%2FAURA%20ohjelma%2FAURA%2Dohjelma%2C%20lait%2C%20ohjeita%2C%20p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6ksi%C3%A4
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• Tuntiperusteinen yksikkökustannus (tuntitaksa) lasketaan jakamalla 

vuotuiset bruttotyövoimakustannukset 1720 tunnilla
− hakijan on osoitettava hakemuksessa riittävät tiedot yksikkökustannuksen 

laskemisesta
− bruttotyövoimakustannukseen lasketaan myös vuosiloma-ajan ja vapaajaksojen 

palkka, EI sivukuluja ja lomarahaa
− ei saa sisällyttää ylityökorvauksia,  tulospalkkioita, luontoisetuja, bonuksia tai muita 

niihin rinnastettavia työnantajan vapaaehtoisesti maksamia tai hanketyöhön 
liittymättömiä tukikelvottomia eriä 

− kustannukset osoitettava kunkin hankehenkilön osalta erikseen
− EURA 2021 -järjestelmä laskee sivukulujen ja lomarahan prosenttimääräisen osuuden 

tuen hakijan tukihakemuksessa ilmoittamien palkkakustannusten perusteella 
o Vakiosivukuluprosentti 26,44 %
o AMK:n opetushenkilöstön osalta 20,42 %
o Sama prosentti voimassa koko hankkeen ajan
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Vaihtoehtoja bruttotyövoimakustannusten esittämiseksi:

1) Henkilön palkka edelliseltä 12 kk
− toteutuneiden palkkakustannusten perusteella, jos tehtävän työn vaativuustaso vastaa henkilön aiemmin tekemän työtä 

hakijaorganisaatiossa

2) Mukautetaan 12 kuukauden jaksoa vastaavaksi
− jos henkilö on työskennellyt tuensaajaorganisaatiossa vastaavissa tehtävissä alle 12 kuukautta tai henkilöllä on ollut edellisen 12 

kuukauden aikana paljon esim. palkattomia virkavapaita 
− esim. aiempi 4 kk:n työskentely x 3 = 12 kk

3) Uusi henkilö tai tehtävä
− 12 kk palkka voidaan laskea keskiarvona vähintään kolmesta ja enintään viidestä riittävän lähellä olevien tehtävien 

palkkakustannuksista

4) Hankehenkilöä ei ole vielä valittu
− bruttotyövoimakustannus voidaan laskea vähintään kolmen, mutta kuitenkin enintään viiden saman palkkaluokan työntekijän tai 

vastaavan tehtävän palkkakustannusten keskiarvona

5) Tuensaajaorganisaatiossa ei ole palkkakustannuksille selkeitä vertailukohtia tai ne työntekijät, joita keskiarvon määrittämiseksi 
tarvittavat palkkatiedot koskevat, eivät anna suostumustaan tietojen ilmoittamiselle
− voidaan hyödyntää alan työehtosopimuksia, ammattiliittojen palkkasuosituksia tai virallisia tilastoja

6) Bruttotyövoimakustannus voidaan määritellä myös yhdistelemällä em. malleja
− Perusteltava rahoittajalle

HUOM! PALKKAKUSTANNUKSIA TODENTAVAA AINEISTOA EI SAA LIITTÄÄ HANKEHAKEMUKSEEN, TUENSAAJALLA VELVOLLISUUS 
SÄILYTTÄÄ NE!
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• Toimintavuoden aikana kokoaikaisen tunnit eivät saa ylittää 1720 tuntia 
eikä osa-aikaisuutta vastaavalla prosenttiosuudella laskettua

• Hankkeelle työskentelevien on pidettävä työajanseurantaa

• Jokaista hankehenkilöä koskeva tehtävälomake täytetään EURA2021-
järjestelmässä
− Ei nimiä, ainoastaan tehtävänimike
− Kuvataan tehtävä ja sen tarpeellisuus ja kohtuullisuus (palkkakustannukset) 

hankkeelle
− Päivitettävä esim. henkilön vaihtuessa

• Todellisia palkkakustannuksia ei tarvitse todentaa maksatushakemukseen 
kirjanpidosta



Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 

de Minimis-tuki 1/2

• De Minimis- tuki = vähämerkityksellinen tuki

• Mitä on valtiontuki? 
− Julkinen taho myöntää tukea taloudelliseen toimintaan.
− Taloudellinen etu on valikoiva.
− Kilpailuvaikutuskriteeri: kilpailu vääristyy tai uhkaa vääristyä.
− Kauppavaikutuskriteeri: vaikutus jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

• Kun hankkeeseen osallistuva yritys saa rahanarvoisen edun 
hankkeeseen osallistumisesta.

• Kyseessä ei ole osallistuvalle yritykselle maksettava rahasuoritus, 
vaan ilmainen tai alihinnoiteltu palvelu tai muu vastaava hyöty, jolle 
on mahdollista määrittää markkinahinta.   

• Yrityksiä ovat kaikki yksiköt, jotka harjoittavat taloudellista 
toimintaa = tarjoavat tavaroita tai palveluja markkinoilla. 
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• de minimis -tukea voidaan myöntää yhdelle yritykselle kolmen 
verovuoden aikana enintään 200 000 €. 

• Yrityksen hankkeelle osoittama maksu on yksityistä rahoitusta. 

• Hankkeeseen osallistuvat yritykset ilmoitetaan hakemuksessa. 
Yrityksiä voidaan lisätä muutoshakemuksella/-päätöksellä. 

• Rahoittaja tekee päätöksen de Minimis-tuesta ja tuensaaja 
toimittaa päätöksen yritykselle. 

• Hankkeen tulosten yleinen hyödynnettävyys ei koske de Minimis-
tuen osuutta hankkeessa. Rahoituslaki (757/2021) 6 §.
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HYÖDYLLISIÄ LINKKEJÄ 
• Uudistuva ja osaava Suomi-ohjelma 2021-2027

• Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2022-2025

• Älykäs erikoistuminen (Innovaatiostrategia) 2022-2025

• Hakemuksen täyttöohje EURA2021:ssä

• Hakijan opas julkaistaan haun avautuessa (rakennerahastot.fi- ja 
Etelä-Karjalan liiton sivustolla)

• Rahoitusasetuksen muistio ja Tukikelpoisuusasetuksen muistio
− Hyviä käytännön neuvoja

https://ekliitto.sharepoint.com/:b:/s/Rahoitustiimi/ES9tItGrUVlApbvjD0o8QloBLS0AymuLMBC8EVNtPRYpJQ?e=fwTsUJ
https://liitto.ekarjala.fi/wp-content/uploads/2022/01/MAAKUNTAOHJELMA_netti.pdf
https://liitto.ekarjala.fi/wp-content/uploads/2022/01/INNOVAATIOSTRATEGIA_netti.pdf
https://static.eura2021.fi/ohjeet/EURA_2021_-kaytto-ohje_hakijalle_ja_hanketoteuttajalle.pdf
https://ekliitto.sharepoint.com/sites/Rahoitustiimi/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x012000C30F075444F1344481B324C0D8F89BD1&id=%2Fsites%2FRahoitustiimi%2FShared%20Documents%2FAURA%20ohjelma%2FAURA%2Dohjelma%2C%20lait%2C%20ohjeita%2C%20p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6ksi%C3%A4%2FRahoitusasetus%20867%20MUISTIO%2030%2E9%2E20211%2Epdf&parent=%2Fsites%2FRahoitustiimi%2FShared%20Documents%2FAURA%20ohjelma%2FAURA%2Dohjelma%2C%20lait%2C%20ohjeita%2C%20p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6ksi%C3%A4
https://ekliitto.sharepoint.com/sites/Rahoitustiimi/Shared%20Documents/AURA%20ohjelma/AURA-ohjelma,%20lait,%20ohjeita,%20päätöksiä/Tukikelpoisuusasetus%20866%20Muistio_pdf.pdf
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