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Palkkakustannukset



Palkkakustannukset hakemuksella

• Haussa on käytössä yksikkökustannusmalli eli ns. tuntitaksa.

• Mallissa palkkakustannukset korvataan tietyn tuntihinnan, 
yksikkökustannuksen perusteella.

• Yksikkökustannus ja sen laskentatavat kuvataan tehtävänkuvalomakkeella.

• Hankesuunnitelman ja tehtävälomakkeen tietojen perusteella arvioidaan onko 
suunniteltu tehtävä hankkeelle tarpeellinen ja onko yksikkökustannus 
kohtuullinen tehtävän vaativuustasoon nähden.

• Tehtävät ja siitä syntyvät palkkakustannukset on oltava vaivatta johdettavissa 
hankesuunnitelman toimenpiteisiin.



Tehtävänkuvalomake EURA 2021

• Täytetään jokaisen hankehenkilöstöön esitetyn tehtävän osalta. 

• Tehtävälomakkeessa on:
• esitettävä pääasialliset työtehtävät hankkeessa
• perusteltava palkkakustannusten määrä ja tarpeellisuus
• kuvattava bruttotyövoimakustannusten laskenta-/määrittämistapa

• osoitettava, että hankkeelle kohdennettavat palkkakustannukset ovat määrältään 
kohtuullisia ja että ne eivät ylitä tuen saajan vastaavan tasoisista tehtävistä yleisesti 
maksetun palkan määrää

• vakuutettava annetut tiedot oikeaksi.

• Hyvin laaditusta hankesuunnitelmasta on helppo johtaa keskeiset 
työtehtävät tehtävänkuvaukseen.



Tehtävänimike

• Jos hankkeessa on useampi kuin yksi tehtävä samalla tehtävänimikkeellä, 
nimikkeet on erotettava toisistaan.
- esim. Asiantuntija 1, Asiantuntija 2.

• Jos hankeaikana työskentele sekä osa- että kokoaikaisena, on luotava 
henkilölle kaksi eri tehtävää. Tehtävät tulee nimetä siten, että selkeästi käy 
ilmi että kyse on samasta henkilöstä.
- esim. Asiantuntija 1 (osa-aikainen), Asiantuntija 1 (kokoaikainen).



Työaikaosuus

• Syöttämällä suunnitellun työaikaprosentin, laskee järjestelmä automaattisesti tunnit sekä 
palkkakustannukset yksikkökustannustietojen pohjalta.

• Jos prosenttiosuus on alle 20 % vuotuisesta työajasta, tukea voidaan myöntää vain perustellusta 
syystä. Perustelut kirjataan EURA-järjestelmään.

• Jos prosenttiosuus jää alle 10 % vuotuisesta työajasta, tukea ei voida myöntää lainkaan. 
Kustannus katetaan tällöin fr-osuudella.



Työntekijän pääasialliset tehtävät hankkeessa

• Pääasialliset tehtävät tiiviisti ja konkreettisesti.

• Yhteys hankesuunnitelmaan ja sen toimenpiteisiin oltava selkeä
− voi viitata esim. työpaketteihin ja niiden toimenpiteisiin.

• Kuvauksesta tulee ilmetä tehtävän vaativuustaso.
− vastaako tehtävän vaativuus sille esitettyä yksikkökustannusta.

• Kuvauksesta on oltava nähtävissä onko työaikaosuus suunniteltuihin 
toimenpiteisiin nähden oikeasuhtainen.

❑Yleinen kuvaus keskeisistä tehtävistä, esim. hankesuunnitelman mukaiset toimenpiteet, hankkeen 
kokonaishallinnointi, projektiasiantuntijan tehtävät, osallistuu sisällön tuottamiseen yms. eivät ole 
riittävän informatiivisia ja yksityiskohtaisia.



Tehtävänkuva EURA 2021 -järjestelmässä



Esimerkki hyvästä tehtävänkuvauksesta (1/2)



Esimerkki hyvästä tehtävänkuvauksesta (2/2)



Tehtävän ja palkkakustannuksen tarpeellisuus

• Hakemuksella on perusteltava myös tehtävän ja palkan 

tarpeellisuutta.

• Kuvaa tarpeellisuutta eri näkökulmista, esim. 

- Millaista asiantuntijuutta/osaamistasoa tehtävä edellyttää.

- Miksi tehtävä on tarpeellinen hankkeen toteuttamiseksi.

- Millaisilla resursseilla päästään hankkeen tavoitteisiin.



Esimerkki hyvästä tarpeellisuuden kuvauksesta



Palkkakustannusten kohtuullisuus

• Hakemuksessa on osoitettava, että hankkeelle kohdennettavat 

palkkakustannukset ovat määrältään kohtuullisia ja että ne eivät ylitä tuen 

saajan vastaavan tasoisista tehtävistä yleisesti maksetun palkan määrää.

• Kohtuullisuutta voi osoittaa mm. kuvaamalla organisaation 

palkanmaksuperusteita ja niiden taustalla olevaa aineistoa. Esim. 

työehtosopimus, organisaation palkkataulukko.



Esimerkki hyvästä kohtuullisuuden 
osoittamisesta



Yksikkökustannuksen eli tuntitaksan 
laskeminen

• Tuntitaksa lasketaan viimeisimmistä vuotuisista palkkakustannuksista =
− tukihakemuksen vireille tuloa edeltävä 12 kk jakso tai edeltävän 

kalenterivuoden jakso
− vanhempia tai tulevaisuuteen perustuvia kustannustietoja ei voi käyttää.

• Sisältävät myös vuosiloma-ajan ja vapaajaksojen palkat.

• Ei saa sisältää ylityökorvauksia, tulospalkkioita, luontoisetuja, bonuksia tms. 
hanketyöhön kuulumattomia eriä. 

• Työnantajan sivukulut ja lomarahat laskee EURA automaattisesti.



Tuntitaksa ja määrittämisen aineisto

• Tukikelpoisuusasetus on tuntihinnan määrittämisen tapojen osalta joustava.

• Riippumatta valitusta laskentatavasta, todentavasta aineistosta on 
aukottomasti käytävä ilmi laskennan tapa/tavat
− esim. palkkalaskelmat, työntekijöiden suostumukset, tilastot, 

palkkataulukot, työehtosopimukset.

• Kiinnittäkää hakemuksella huomiota erityisesti laskentatavan dokumentointiin 
ja asiakirjojen nimeämiseen.

• Palkkalaskelmia tai muita vastaavia tositteita tai asiakirjoja ei liitetä EURA 
2021 -järjestelmään.



Laskentatavat ja todentaminen



1. Tehtävän tai henkilön todellinen palkka

• Tilanteissa, jossa hankehenkilö on tiedossa. 

• Laskelma perustuu tehtävän tai henkilön todelliseen palkkaan sillä 
edellytyksellä, että hankkeessa tehtävän työn vaativuustaso vastaa henkilön 
aiemmin tekemän työn vaativuutta.

• Asiakirjana henkilön palkkalaskelma (12 kk ajanjaksolta) tai muu vastaava 
asiakirja, josta on nähtävissä:

− että siihen sisältyy vuosiloma-ajan tai vapaajaksojen palkat ja se ei sisällä 
ylityökorvauksia, tulospalkkioita, luontoisetuja, bonuksia, niihin rinnastettavia 
työnantajan vapaaehtoisesti maksamia tai hanketyöhön liittymättömiä tukikelvottomia 
eriä.



2.  Johdettu asiakirjoista ja mukautettu 12 kk 
jaksoa vastaavaksi

• Tilanteissa, kun vuotuisia bruttotyövoimakustannuksia ei ole saatavilla.

• Esim. henkilö on työskennellyt alle 12 kk tai ollut paljon virkavapaita.

• Voidaan johtaa saatavilla olevista asiakirjoista mukauttamalla ne 12 
kuukauden jaksoa vastaaviksi.

• Asiakirjana henkilön palkkalaskelma (mukautetulta ajanjaksolta), 
työsopimus tai muu vastaava asiakirja.



3. Keskiarvo saman palkkaluokan työntekijöiden 
tai vastaavien tehtävien palkkakustannuksista

• Tilanteissa, kun henkilö ei ole tiedossa tai vaativuustaso ei vastaa aiemmin 
tekemän työn vaativuutta.

• Tuntitaksa lasketaan saman palkkaluokan työntekijöiden (3–5) vastaavan 
tehtävän palkkakustannusten keskiarvona.

• Käytettäessä keskiarvoa on jokaiselta oltava suostumus palkkatietojen 
käyttöön laskelmassa.

• Asiakirjana laskennassa käytettyjen henkilöiden palkkalaskelmat tai muut 
vastaavat asiakirjat.



Keskiarvotaulukko EURA 2021 -järjestelmässä



4. Keskiarvo riittävän lähellä olevista vastaavista 
palkkakustannuksista

• Tilanteissa kun on täysin uusi henkilö tai tehtävä organisaatiossa, jonka 
palkkakustannuksille ei ole selkeää vertailukohtaa.

• Tuntitaksa lasketaan saman palkkaluokan työntekijöiden (3–5) riittävän 
lähellä olevien tehtävien palkkakustannuksista.

• Käytettäessä keskiarvoa on jokaiselta oltava suostumus palkkatietojen 
käyttöön laskelmassa. 

• Asiakirjana laskennassa käytettyjen henkilöiden palkkalaskelmat tai muut 
vastaavat asiakirjat. 



5. Työehtosopimus, ammattiliiton suositus tai tilasto

• Tilanteissa, jos organisaatiossa ei ole selkeää vertailukohtaa 
palkkakustannuksille tai työntekijät eivät anna suostumustaan 
palkkatietojen ilmoittamiseksi keskiarvon laskentaan.

• Asiakirjana esim. työehtosopimukset, erilaiset palkkataulukot, tilastot yms.



6. Mukautettu aiemmin osa-aikaisena 
työskennelleen palkasta

• Tilanteissa, kun on organisaatiossa työskennellyt osa-aikaisena eikä ole 
saatavilla suoraan 100 prosentin työaikaosuutta vastaavaa vuotuista 
bruttotyövoimakustannusta.

• Saatavilla olevat tiedot mukautetaan 100 prosentin työaikaosuutta 
vastaavaksi.

• Asiakirjana mm. henkilön palkkalaskelma, työsopimus tai muu vastaava 
asiakirja.



7. Yhdistelmä edellä mainituista määrittelytavoista 

• Tilanteissa, kun em. tavat eivät sovellu.

• Laskentatapoja voidaan yhdistää asianmukaisen keskiarvon määrittämiseksi.

• Tällöin valitaan eri laskentatavoista useampi vaihtoehto.

• Mikäli palkan määrittely tapahtuu yhdistelemällä eri laskentatapoja, tapa on 
esitettävä ja perusteltava.

• Asiakirjat käytettyjen laskentatapojen mukaan.



Liitteet hakemuksella



Tehtävänkuvalomakkeen säilytys
• Hankepäätöksen jälkeen tulosta jokainen tehtävälomake (pdf) ja täydennä 

ne henkilöiden nimitiedoilla.

• Jos tehtävää hoitava henkilö ei ole tiedossa vielä hankehakemusvaiheessa, 
lisää tiedot viipymättä, kun tehtävää hoitava henkilö on nimetty 
hankkeeseen.

• Henkilöiden vaihtuessa muista päivittää lomakkeet.

• Ilmoita muutoksesta viipymättä rahoittavalle myös viranomaiselle, jotta 
viranomainen voi harkita, edellyttääkö muutos tuen saajalta 
muutoshakemusta.

• Aiempia versioita ei saa korvata eikä hävittää.



Sisällölliseen 
toteuttamiseen liittyvät 

kustannukset



Kustannukset hakemuksella

• Valittu kustannusmalli vaikuttaa ilmoitettaviin kustannuksiin ja 
järjestelmässä täytettäviin kohtiin.

• Kustannusten on oltava tukikelpoisia.

• Kustannuksilla on oltava yhteys hankesuunnitelman toimenpiteisiin.

• Tarkempia kustannustietoja ja työsuunnitelmia voi lisätä liitteisiin, mutta 
kaikki olennainen tieto rahoituspäätöksen tekemiseksi on löydyttävä 
järjestelmän tietokentistä.



Ostopalvelut

• Kustannukset ilmoitetaan vuositasolla vain yhdelle kustannusriville.
• Kuvaa perusteluissa, mitä hankintoja on suunniteltu tehtävän ja miten ne 

liittyvät hankkeen toteutukseen, lisää myös arvioidut eurot.
• Haetut kustannukset tulee olla johdettavissa hankesuunnitelmaan.



Investoinnit

• Investoinnit ilmoitetaan vuositasolla vain yhdelle kustannusriville.
• Kuvaa perusteluissa, mitä hankintoja on suunniteltu tehtävän ja miten ne 

liittyvät hankkeen toteutukseen, lisää myös arvioidut eurot.
• Haetut kustannukset tulee olla johdettavissa hankesuunnitelmaan.



Matkakustannukset



Matkakustannusten yksikkökustannusmalli

• Hankkeesta aiheutuvat koti- ja ulkomaan matkakustannukset korvataan 
ennakolta vahvistetun yksikkökustannuksen perusteella.
− vahvistettu yksikkökustannus on voimassa koko hankeajan
− EURA laskee kustannukset automaattisesti syötettyjen matkapäivien 

perusteella.

• Yksikkökustannuksella korvataan:
− hankehenkilöstön
− hankkeen kohderyhmän ja
− hankkeeseen osallistuvien organisaatioiden edustajien koti- ja ulkomaan 

matkakustannukset.



Matkakustannukset hakemuksella

• Koti- ja ulkomaan matkat sekä hankehenkilöstön että kohderyhmän osalta 
eritellään järjestelmässä omissa taulukoissaan.

• Taulukkoon kirjataan suunnitellut matkapäivät vuositasolla.

• Perustele matkojen tarkoitus ja tarpeellisuus toteuttamisen kannalta.

• Erittele tarkemmin myös matkakohteet ja niiden kustannukset.

• Suunnitellut matkakustannukset tulee olla löydettävissä myös 
hankesuunnitelman toimenpiteistä.



Matkakustannukset EURA 2021-järjestelmässä



Nostot

• Kustannusten pohja luodaan hankesuunnitelmassa.
− Suunnittele hyvin ja kuvaa konkreettisesti.

• Yksikkökustannus on tukikelpoisuuden perusta
− Varmistu laskentatavan ja käytetyn aineiston oikeellisuudesta, nimeä asiakirjat tarkasti.

• Kustannusten yhteys hankesuunnitelmaan
− Perustele mitä hankitaan, miksi ja millä hinnalla.



Kiitos


