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Tässä haussa käytettävissä olevat 
kustannusmallit

• Flat rate 40 % kehittäminen

• Flat rate 7 % kehittäminen

• Flat rate 1,5 % investointi

• Flat rate 7 % kehittäminen ja flat rate 1,5 % investointi

• Kertakorvaus kehittäminen



Flat rate -mallit 2021–2027

• Flat rate -mallissa osa kustannuksista korvataan prosenttimääräisenä 
osuutena.

• Flat rate -osuudella korvattavia kustannuksia ei tarvitse yksilöidä eikä esittää 
niitä koskevia kirjanpidon otteita tai tositteita.

Flat rate 40 % 
kehittäminen

Flat rate 7 % 
kehittäminen

Flat rate 1,5 % 
investointi



Flat rate 40 %

Palkkakustannukset
Flat rate 40 % hankkeen

palkkakustannuksista

• Ensisijainen malli kehittämishankkeissa, joissa on palkkakustannuksia.

• Flat rate -osuudella korvataan kaikki muut hankkeesta aiheutuvat kustannukset paitsi 
tukikelpoiset palkkakustannukset.

• Kustannusarviossa ei tarvitse yksilöidä flat rate -osuudella korvattavia kustannuksia.

• Hankehakemuksen sisällöllisessä kuvauksessa on kuitenkin hankeen toteuttaminen kuvattava niin 
yksityiskohtaisesti, että välittävä toimielin voi arvioida hankkeen tarkoituksenmukaisen 
toteuttamisen.



Flat rate 40 % -kehittämishankkeen 
toteuttamisessa tarvittavat koneet, laitteet, 
investoinnit

• Flat rate osuuteen voi sisältyä sisällölliseen toteuttamiseen kuuluvia vähäisiä 
kone- ja laitehankintoja 
− hankintahinta enintään 3000 € / kone tai laite

• Arvio hankkeeseen sisältyvistä kone- ja laitehankinnoista on esitettävä 
hankehakemuksella.

• Jos hankkeeseen liittyy investointi ja/tai koneiden ja laitteiden hankintahinta 
on yli 3000 €, on tehtävä erillinen kehittämishankkeeseen sisältyvien 
investointien hankehakemus (flat rate 1,5 % -kustannusmalli).



Flat rate 7 %

Palkka-
kustannukset

Muut
välittömät

kustannukset

Flat rate 7 % hankkeen
palkkakustannuksista + 

välittömistä kustannuksista

Käytössä hankkeissa, joissa:
• ei ole lainkaan henkilöstökuluja tai
• ostopalvelukustannukset ≥ 30 % palkkakustannuksista

• tai matkakustannukset ≥ 20 % palkkakustannuksista.

• Hakemusvaiheessa EURA seuraa edellytysten täyttymistä ja tarvittaessa kehottaa vaihtamaan 
kustannusmallia.

• Sovelletaan koko hankeajan mahdollisesta kustannusrakenteen muutoksesta huolimatta.
• Välittömät kustannukset on yksilöitävä ja todennettava kirjanpidon otteilla.



Flat rate 7 % välittömät kustannukset (1/2)

1. Hankehenkilöstön palkkakustannukset

2. Sisällölliseen toteuttamiseen kuuluvat ostopalvelut, esim.
− Konsultointi- ja asiantuntijapalvelut 
− Kohderyhmälle järjestettävien valmennusten, seminaarien tms. tilaisuuksien 

seminaaripaketit tai vastaavat ulkopuolisilta tahoilta hankitut järjestelyt
− Tilaisuuksien tarjoilukustannukset

− Hankehenkilöstön osallistumismaksut messuille tai vastaaviin tilaisuuksiin, kun 
osallistuminen kuuluu hankkeen sisällölliseen toteuttamiseen (esim. hankkeen tulosten 
esittely messuosastolla)

• Huom! Kaikki yleisluontoisten seminaarien, osaamisen kehittämiseen liittyvien 
koulutusten, tuen saajan tai hankkeen toimialaan yleisesti liittyvien tilaisuuksien 
osallistujamaksut katetaan flat rate -osuudella.



Flat rate 7 % välittömät kustannukset (2/2)

3. Tiedotuksesta ja viestinnästä aiheutuvat kustannukset

4. Matkakustannukset
− Hankehenkilöstön, hankkeen kohderyhmän ja hankkeeseen osallistuvien 

organisaatioiden edustajien matkakustannukset (pl. alle 15 km matkat).

− Korvataan erillisellä matkakustannusten yksikkökustannusmallilla.

5. Sisällölliseen toteuttamiseen kuuluvat materiaalit ja tarvikkeet

6. Kone- ja laitehankinnat, joita ei voi pitää investointina
- Alle 3000 € hankinnat. Raja kone-/laitekohtainen

7. Tilintarkastus (mikäli tukipäätöksessä edellytetään tilintarkastusta)



Flat rate 7 % -osuudella korvattavat 
kustannukset

Muun muassa

• Hankehenkilöstön työterveyshuollon kustannukset

• Hankehenkilöstön toimitiloista, koneista, laitteista ja kalustosta aiheutuvat 
kustannukset

• Kirjanpito-, yleishallinto- ja toimistokustannukset

• Hankehenkilöstön osallistumismaksut yleisiin koulutuksiin ja seminaareihin

• Hankkeen ohjausryhmän kustannukset

• Enintään 15 kilometrin etäisyydelle henkilön virka- tai työpaikasta tai 
asunnosta kohdistuvien matkojen matkakustannukset



Flat rate 1,5 %, kehittämishankkeisiin 
sisältyvät investoinnit

Investoinnin
välittömät

kustannukset

Flat rate 1,5 % 
investoinnin välittömistä 
kustannuksista

• Kehittämishankkeeseen liittyvässä investoinnissa käytetään flat rate 1,5 % -mallia.

• Flat rate 40 % -kustannusmallilla rahoitettava kehittämishanke ja flat rate 1,5% -investointi 
haetaan EURA 2021 järjestelmässä erillisinä hankkeina.

• Flat rate 7 %:n -kustannusmallilla rahoitettava kehittämishanke ja flat rate 1,5 % -investointi 
haetaan EURA 2021 -järjestelmässä yhtenä hankkeena.



Kertakorvaus



Kertakorvaus

• Kertakorvaushankkeen kokonaiskustannusten yläraja 200 000 
euroa.

• Tuki maksetaan tukipäätöksessä ennalta määritellyn toteutuneen 
tuotoksen perusteella, kyllä/ei periaatteella.

• Toteuttaminen ja tuen maksaminen voidaan jakaa osiin, mikäli 
tarkoituksenmukaista.

• Hanketta voidaan muuttaa vain hankkeen keston osalta.



Kertakorvaus

• Hakemusvaiheessa laaditaan yksityiskohtainen ja perusteltu 
luonnoskustannusarvio, jossa käytössä

- palkkakustannusten yksikkökustannusmalli (tuntitaksa)
- flat rate 7 % -mallin mukaiset kustannukset
- matkakustannusten yksikkökustannusmalli

• Mikäli kertakorvaushanke jaetaan osiin, luonnoskustannusarvio 
täytetään jokaisen tuotoksen osalta erikseen.



Matkakustannusten 
yksikkökustannusmalli



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.



Kotimaanmatkojen matkakustannukset

• Korvataan yli 15 km etäisyydelle henkilön virka- tai työpaikasta tai 
asunnosta kohdistuvat matkakustannukset.
− alle 15 km etäisyydelle kohdistuvat matkat korvataan hankkeen 

flat rate -osuudella.

• Yksikköhinta:
- hankehenkilöstö 176 € / matkapäivä 
- hankkeen kohderyhmän ja osallistuvien organisaatioiden 

edustajat 132 € / matkapäivä.



Ulkomaanmatkojen matkakustannukset

• Yksikköhinta: 

− Eurooppaan suuntautuvissa matkoissa on 368 € / matkapäivä 

− Euroopan ulkopuolelle suuntautuvissa matkoissa 720 € / 

matkapäivä.

• Ulkomaanmatkojen yksikkökustannus on sama sekä 

hankehenkilöstön että hankkeen kohderyhmän ja hankkeeseen 

osallistuvien organisaatioiden edustajien välillä.



Kiitos!


