
Länsi-Suomen aamukahvitilaisuus 1/3: Kustannusmallit Q&A 
 

- Onko jokin minimi / vuosi, paljonko tulee hankkeessa työskennellä / henkilö? 

o Vastaus: Tukikelpoisuusasetuksen mukaan "Jos hankkeen toteuttamiseksi tehtävä työ vie 

vain osan henkilön työajasta tai henkilö työskentelee lyhytaikaisesti hankkeessa, 

palkkakustannusten tukikelpoisuuden edellytyksenä on, että tuen saajan osana 

tukihakemustaan esittämä ja välittävän toimielimen tukipäätöksessä hyväksymä hanketta 

koskeva työaikaosuus on vähintään 20 prosenttia vuotuisesta 100 prosentin 

työaikaosuutta vastaavasta työajasta. Perustellusta syystä välittävä toimielin voi 

tukipäätöksessä hyväksyä pienemmänkin työaikaosuuden, joka ei kuitenkaan saa olla 

vähemmän kuin 10 prosenttia 100 prosentin työaikaosuutta vastaavasta vuotuisesta 

työajasta." 

 

- Vakiosivukulumalli: valitaanko sivukulu henkilöittäin vai koko hankkeelle yksi ja sama? Jos siinä 

työskentelee sekä lomarahallisia että ei-lomarahallisia? 

o Vastaus: Sivukulu valitaan henkilöittäin EURA2021-järjestelmässä. 

 

- Yhteishankkeiden osalta, onko kaikilla toteuttajilla sama kustannusmalli, vai voiko kukin 

toteuttaja päättää oman toteutuksen osalta? 

o Vastaus: Pää- ja osatoteuttajien hankkeissa keskenään erilaiset kustannusmallit ovat 

mahdollisia, mutta tarkoituksenmukaisuus on harkittava aina tapauskohtaisesti. 

Esimerkiksi palkkakustannusmallien osalta on vahva suositus yhdenmukaiselle mallille. 

Kustannusmallin päättää viime kädessä rahoittaja hankepäätöksessä. 

 

- Onko tuntitaksan laskennassa aina sama tuntimäärä jakajana, vaikka hanketoimijan 

työsopimuksen mukainen vuosityöaika poikkeaisi tästä selvästi? Esim. vuosityöaikaisella 

opettajalla se voi olla 1500 t/v 

o Vastaus: Tuntitaksan laskennassa käytetään 1720 h tuntimäärää jakajana kaikilla.  

 

- Tarkennuksena: sisältääkö tuo jakaja 1720 myös lomat vai pelkästään ns. tehollisen työajan? 

Tarkoitan lähinnä sitä taustaa, että saako työaika merkittävästi ylittyä vuositasolla. 

o Vastaus: Raportoitu työaika ei saa ylittää  1720 h. Yksikkökustannusmallissa ei raportoida 

lomia, vaan ainoastaan hankkeelle kohdennettu työaika. Yksikkökustannusta laskiessa 

bruttopalkka sisältää vuosipalkan lisäksi työnantajan sivukulut ja lomarahan. 

 

- Pirkanmaa: Voiko Vakiosivukulumallissa hankehenkilön työaikaprosentti vaihdella eri 

maksatusjaksoilla, jos vuositasolla päätöksen/suunnitelman mukainen työaikaprosentti 

toteutuu? 

o Vastaus: Kiinteä työaikaosuus perustuu työntekijän koko hankkeen aikana hankkeelle 

tekemän työn arvioituun keskimääräiseen prosenttiosuuteen. Todellinen työaika voi 



kuitenkin vaihdella maksatuskausien välillä. 

 

- Pirkanmaa: Valitaanko käytettävä palkkakustannusmalli aina hakemusta tehtäessä EURA2021-

järjestelmässä, eli saako hakija valita käytettävän mallin itse ja voiko se vaihdella samallakin 

toteuttajalla haku/hakemuskohtaisesti? 

o Vastaus: Palkkakustannusmalli voi vaihdella hakijan eri hankkeissa ja kyllä, malli valitaan 

EURA-järjestelmässä. 

 

- Pirkanmaa: Vielä tarkentava kysymys, että määrittääkö rahoittaja siis hakuilmoituksessa ovatko 

molemmat palkkakustannusmallit vai vain jompi kumpi käytettävissä ko. haussa, vai onko aina 

jokaisessa rahoitushaussa malli täysin hakijan valittavissa? 

o Vastaus: Hakuilmoituksessa mainitaan käytettävissä olevat palkkakustannusmallit, joista 

hakija valitsee sopivimman. 

 

- Satakunta: Ovatko hankkeen ulkopuoliset asiantuntijapalvelut investoinneiksi laskettavia  

o Vastaus: Ulkopuolisia asiantuntijapalveluita ei käsityksemme mukaan katsota 

kategorisesti investoinneiksi. Mikäli kyseiset ulkopuoliset 

asiantuntijapalvelut/ostopalvelut liittyvät nimenomaan sisällölliseen toteuttamiseen flat 

rate 1,5 %- investointihankkeessa, ne kuuluvat välittömiin kustannuksiin (oletuksena, että 

kysymys liittyi flat rate 1,5 % -kustannusmalliin).  

 

- Satakunta: Täytyykö hakemuksen toimenpideosuuteen kuvata, mitä ostopalveluja hankitaan, 

vaikka niitä ei tarvitse maksatuksessa raportoida? 

o Vastaus: Kyllä se hakemuksessa on kuvattava. Rahoittajalla pitää hakuvaiheessa olla 

selkeä käsitys siitä, miten varoja käytetään. 

 

- Pirkanmaan liitto. Menevätkö viestintään liittyvät palkkakustannukset Flat rateen? 

o Vastaus: Flat rate 40% -mallissa flat rate –osuudella korvataan kaikki muut hankkeesta 

aiheutuvat kustannukset, paitsi tukikelpoiset palkkakustannukset. Eli viestinnän 

palkkakustannukset käsitellään palkkoina ja viestinnän ostot menevät flat rateen. Jos 

viestinnän htkk:t jäävät niin vähäisiksi, että edellytetty minimityömäärä ei täyty, silloin ne 

täytyy kattaa flat ratella. 

 

- Vakiosivukulumalli: Miten työaikaosuuden toteutumista seurataan, kun ei ole työajanseurantaa? 

o Vastaus: Hakuvaiheessa määritetään prosenttiosuus työajasta. Tämä arvio perustuu 

työntekijän koko hankkeen aikana hankkeelle tekemän työn arvioituun keskimääräiseen 

prosenttiosuuteen. Rahoittaja ei vaadi hankkeen työajanseurantaa. 

Toteuttajaorganisaatio voi itse halutessaan seurata työaikaosuuden toteutumista.   

 

- Miten syksyllä 2022 mahdollisesti tuleva matkakustannusten yksikkökustannusmalli vaikuttaa 

käynnissä oleviin hankkeisiin? 

o Vastaus: Kustannusmallit valitaan hakemusvaiheessa ja päätetään hankepäätöksessä 

Tukikelpoisuusasetuksessa 2021/866, 13§ todetaan: "Yksikkökustannukset ovat voimassa 

kulloinkin vahvistetun suuruisina. Hankkeeseen on sovellettava koko sen toteuttamisajan 

tukipäätöksen tekopäivänä voimassaolevia yksikkökustannuksia." 



 

- Pirkanmaa: Tullaanko Pirkanmaalla edellyttämään tilintarkastusta? 

o Vastaus: Pirkanmaan liitto ei tulle edellyttämään tilintarkastusta kuten ei tähänkään asti 

 

- Miten raportoidaan fr:ssä olevat hankinnat, viestintätoimet etc. hankkeen toiminnan aikana? 

o Vastaus: Hankkeen sanallisessa raportoinnissa tulee maksatusvaiheessa kuvata hankkeen 

toimintaa myös ulkopuolisten hankintojen ja viestinnän osalta 

 

- Pohjanmaa: ostopalveluista tarkennusta? (investointihanke FL1,5) 

o Vastaus: Tukikelpoisuusasetus (866/2021) 10§: investointihankkeessa ostopalveluiden 

tulee liittyä hankkeen sisällölliseen toteuttamiseen, tulee olla siis kytkös tehtäviin 

investointeihin ja niihin liittyviin toimenpiteisiin. 

 

- Onko nyt siis vain haettavana yhden toteuttajan hankkeita? Milloin avautuvat valtakunnalliset 

hankkeet? 

o Vastaus: Ryhmähankkeita (ent. yhteishankkeet) ei voi ensi vaiheessa hakea. Tarkempaa 

aikataulua siitä, koska ne tulevat mahdollisiksi ei ole toistaiseksi tiedossa. 

 

- EURA2021-järjestelmä ja yhteishankkeet: Täyttääkö kukin osatoteuttaja itse omat tietonsa 

järjestelmään sekä haku- että raportointivaiheessa? 

o Vastaus: Ryhmähankkeen kunkin hakijan tukihakemuksen vireille saattamisesta vastaa 

ryhmähankkeen päätoteuttaja. Tukihakemukset tulevat vireille samanaikaisesti. 

Kukin ryhmähankkeen tuen saaja tekee tuen maksamista koskevan hakemuksen oman 

hankkeensa osalta. Ryhmähankkeen kunkin tuen saajan tuen maksamista koskevan 

hakemuksen vireille saattamisesta vastaa ryhmähankkeen päätoteuttaja. 

  

- Pirkanmaa: Onko AMKien (Oy) omarahoitus uudella rahoituskaudella edelleen julkista 

rahoitusta? 

o Vastaus: Kyllä - tähän ei ole tullut muutosta 

 

- Valtakunnalliset haut, milloin avautuvat? Aikatauluarvio ryhmähankkeiden hakemisen 

aikatauluille? 

o Vastaus: Aikatauluarviota ryhmähankkeiden osalta EURA 2021 -järjestelmässä ei olla 

vielä valitettavasti saatu 

 

- Kun käytetään jakajana 1720 tuntia, sisältääkö jaettava palkka opettajien vapaajakson osuuden 

sekä muun henkilökunnan loma-ajan palkan? 

o Vastaus: Tuntitaksamalli sisältää vapaajaksot ja lomapalkat. 


