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Palkkakustannusmallit

Vakiosivukulumalli

• Yritystukilain 758/2021 
palkkakustannuksia sisältävät hankkeet

• Myös rahoituslain 757/2021 mukaisesti 
rahoitettavat hankkeet

Yksikkökustannusmalli 
(tuntitaksamalli)

• Rahoituslain 757/2021 
palkkakustannuksia sisältävät hankkeet
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Palkkakustannukset

• Tosiasiallisesti aiheutuneiden ja 
maksettujen tukikelpoisten kustannusten 
mukaan

• Hakuvaiheessa hankehenkilölle 
ilmoitetaan kohdennettava työaika (%-
osuus)
− Perustuu koko hankkeen aikana 

tehtävään työhön, arvioitu 
keskimääräinen %-osuus

− Työajanseurantaa ei vaadita

Lakisääteiset sivukulut

• Yksi yhteinen prosentti kaikille toimijoille
− 26,44 %
− AMK-opetushenkilöstö 20,42 % 

(henkilöstö jolle ei makseta lomarahaa) 

• Sivukuluprosentti ei muutu kesken 
hankkeen toteutumisaikaa
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• Ei edellytä työajanseurantaa
− %-osuus työajasta määritetään 

etukäteen, hakemusvaiheessa

• Tosiasiallisten palkkakustannusten osalta 
vertautuu 2014-20 käytänteisiin
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Palkkakustannukset

• Yksikkökustannus (tuntitaksa)
− Vuotuinen bruttotyövoimakustannus (ml. 

työnantajan sivukulut & lomaraha 
(26,44%/20,44%), vuosiloma ja 
vapaajaksot)

− Laskennallinen vuosityömäärä 1720h

60 000 € / 1720 h = 34,88€/h

Toteutuneet yksiköt

• Tuen maksaminen toteutuneiden 
työtuntien perusteella

Obs! Yksikkökustannus ei ole sama kun 
tosiasialliset kustannukset/työtunti

• Toteutuneet työtunnit on todennettava

-> työajanseuranta
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Hakemusvaiheessa

• Arvioidaan henkilön työskentelymäärä 
hankkeelle

• Määritetään bruttotyövoimakustannukset

• Bruttotyövoimakustannuksen 
määrittelyyn käytettyjä asiakirjoja ei 
liitetä EURA2021:een
− Hakijan (tuensaajan) säilytettävä 

määrittämiseen käytetty todentava 
aineisto

Bruttotyövoimakustannukset
− Henkilön palkka edelliseltä 12 kk
− Keskiarvo 3-5 vastaavan tehtävän 

palkkakustannukset
− Alle 1v työskennellyt -> mukautetaan 12 

kk
− Alan työehtosopimus, palkkasuositus, 

virallinen tilasto
− Osa-aikaisuus mukautetaan 100%
− Voi olla myös yhdistelmä (tällöin 

perusteltava)
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Huomioitavaa

• Maksatuksessa käytetään 
päätösvaiheessa hyväksyttyä kiinteää 
tuntitaksaa
− Ei liikkumavaraa ilman muutospäätöstä
− Valmisteluvaihe korostuu

• Toteutuneet tunnit työajanseurannasta
− Ei saa ylittää 1720h/a kokoaikaisilla
− Ei saa ylittää vastaavaa prosenttisuutta 

1720h:sta osa-aikaisilla

• Tuntimäärä”säästöjä” ei voi siirtää 
seuraavalle vuodelle siten, että 
enimmäistuntimäärä ylittyy
− Muutoshakemuksen kautta perustelluista 

syistä mahdollista. 



Muuta
Tehtävänkuvaus EURAssa
hankevalmisteluvaiheessa

• Jokaisen hankehenkilöstöön esitetyn 
osalta erikseen EURA 2021:ssä
− Varmistetaan tukikelpoisuus

• Pseudonymisointi
− Nimen sijaan tehtävänimike
− Tukipäätöksen jälkeen tuensaaja tulostaa 

ja täydentää henkilön nimitiedoilla 
(jäljitettävyys)

Työajasta

• Riittävät perustelut jos
− työaikaosuus vähemmän kuin  20% 

vuotuisesta 100% työaikaosuudesta
− Ei saa olla kuitenkaan vähemmän kuin 

10%


