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24.2. päättyvien hakujen kustannusmallit ja 
kustannusten ilmoitustavat
Kustannusmallit:

• Flat rate 40 %

• Flat rate 7 %

• Flat rate 1,5 %

Palkkakustannusmalli:

• Palkkojen yksikkökustannukset

• Lisätietoja tukikelpoisuusasetuksesta: 
Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin alue- ja… 866/2021 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX ®

Matkakustannusmalli:

• Matkakustannusten yksikkökustannukset (FR 7% -mallissa)

• Lisätietoja: 
https://static.eura2021.fi/hakuilmoitus/eura_2021_matkakustannusten_yksikkokustannusmalli_ja_sen_mukauttamismenetelma_12_9_202
2.pdf

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2021/20210866
https://static.eura2021.fi/hakuilmoitus/eura_2021_matkakustannusten_yksikkokustannusmalli_ja_sen_mukauttamismenetelma_12_9_2022.pdf
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Flat rate 40% -ensisijainen kustannusmalli

• Kaikki muut hankkeesta 
aiheutuvat kustannukset 
korvataan 40%:n flat
rate –osuudella

• Hankehenkilöstön 
palkkakustannukset 
hankkeessa 
palkkakustannusten 
yksikkömallin mukaisesti

Palkkojen 
yksikkökustannukset

Flat rate 40% 
laskettuna 

palkkakustannuksista
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Esimerkkilaskelma - Flat rate 40% malli

Yhteensä €

Palkkakustannukset 90 781

Flat rate 40 % 36 312

Nettokustannusarvio yhteensä 127 093

Yhteensä € Osuus %

Haettava EU- ja valtion rahoitus 101 674 80

Omarahoitus: Yksityinen rahoitus 19 318 15,2

Kuntarahoitus 6 101 4,8

Rahoitussuunnitelma yhteensä 127 093 100

Kustannusarvion tiivistelmä Rahoitussuunnitelman tiivistelmä

Projektipäällikkö: 100% työaika = 1720 tuntia x 31,98 euroa/h= 55 005 euroa
Asiantuntija 1: 50% työaika = 860 tuntia x 26 euroa/h= 22 360 euroa
Asiantuntija 2: 30% työaika = 516 tuntia x 26 euroa/h= 13 416 euroa

Yhteensä 1 vuosi: 90 781 euroa
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Flat rate 7% -toissijainen kustannusmalli

Palkkojen 
yksikkö-

kustannukset

Flat rate 7 % 
laskettuna hankkeen 

välittömistä kustannuksista

Muut 
välittömät 

kustannukset

Malli käytössä hankkeissa, joissa:
1. ei ole lainkaan hankehenkilöstön palkkakustannuksia TAI
2. ostopalveluista aiheutuvat kustannukset ovat vähintään 30 % hankehenkilöstön palkkojen 

yksikkökustannuksista TAI
3. matkakustannukset ovat vähintään 20 % hankehenkilöstön palkkojen yksikkökustannuksista

Välittömät kustannukset
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Hankkeissa toteutettavat hankinnat

• Hankinnoista aiheutuvien kustannusten kohtuullisuus on osoitettava:

• 10 000 € - kansallinen kynnysarvo 60 000 € (palvelut, tavarat)
➢Tarjouspyyntö kolmelle mahdolliselle tarjoajalle esim. sähköpostilla tai tekemällä 

tarjouspyyntö sähköisessä hankintajärjestelmässä.
• 3 000 € - alle 10 000 €

➢Selvitettävä tavaran tai palvelun tavanomainen hintataso.
➢Dokumentoitava, mistä ja milloin hintatieto on saatu (esim. internetistä eri palvelun-

tarjoajien sivustoilta tai muulla luotettavalla tavalla).
• Alle 3 000 €

➢Ei määrämuotoista tapaa, mutta tuensaaja vastaa hankintojen kustannusten 
kohtuullisuudesta ja tarvittaessa pystyy osoittamaan sen.
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Palkkojen yksikkökustannukset -tuntitaksamalli

• Tuntiperusteinen laskenta: yksikkökustannus lasketaan jakamalla vuotuinen 
bruttotyövoimakustannus 1720 tunnilla

• Tuenhakijan on osoitettava viimeisin vuotuinen bruttotyövoimakustannus osana 
hankehakemustaan
➢ Vuotuiseen bruttotyövoimakustannukseen on laskettava mukaan myös vuosiloma-ajan ja 

vapaajaksojen palkka
➢ EURA 2021 -järjestelmä laskee automaattisesti vakiosivukuluprosentin, joka sisältää työnantajan 

sivukulut ja lomarahan

• Tuensaajan on pidettävä kaikkien hanketyöntekijöiden osalta työaikakirjanpitoa, josta ilmenee 
hankkeen toteuttamiseksi tehty työ tunteina ja työn tekemisen ajankohta. 
➢ Työaikakirjanpidon on oltava sekä työntekijän ja työnantajan hyväksymä (allekirjoitukset).

• Palkkakustannuksissa korvataan hyväksytty tuntimäärä kerrottuna määritetyllä 
yksikkökustannuksella
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Vuotuisen bruttotyövoimakustannuksen 
laskentatavat

1. Tehtävän tai henkilön todellinen palkka

2. Johdettu asiakirjoista ja mukautettu 12 kuukauden jaksoa vastaavaksi

3. Keskiarvo saman palkkaluokan työntekijöiden tai vastaavien tehtävien 
palkkakustannuksista

4. Keskiarvo riittävän lähellä olevista vastaavista palkkakustannuksista

5. Työehtosopimus, ammattiliiton palkkasuositus tai tilasto

6. Mukautettu aiemmin osa-aikaisena työskennelleen palkasta

7. Yhdistelmä edellä mainituista määrittelytavoista (2-6)
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Vinkkejä palkkakustannuksiin (1)

• Kuvaa työntekijöiden tehtävät hankkeessa selkeästi tavoitteiden ja 
toimenpiteiden näkökulmasta, jotta rahoittaja voi varmistua kunkin tehtävän 
roolista ja tarpeellisuudesta 
➢Maksatushakemuksessa tulee kuvata hankehenkilöittäin keskeisimmät maksatuskaudella 

toteutuneet työkokonaisuudet 

• Valitse todelliseen tilanteeseen perustuva palkkakustannusten laskentatapa
➢Lähtökohta tehtävän tai henkilön todellinen palkka jos tieto käytettävissä

• Perustele huolellisesti tehtävän ja palkkakustannusten tarpeellisuus ja 
palkkakustannusten kohtuullisuus sekä avaa hakemukseen laskennan 
perusteita
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Vinkkejä palkkakustannuksiin (2)

• Nimeä tarkalla tasolla bruttotyövoimakustannusten määrittämisessä käytetty 
aineisto
➢aineisto säilytettävä toteuttajalla varmennuksia ja tarkastuksia varten

• Perustele pienet työpanokset hankkeen toteutuksen ja tarpeen näkökulmasta
➢alle 20%:n työpanokset ainoastaan poikkeustapauksessa

• Toteuttajan vastuu palkkakustannusten dokumentoinnissa ja todentamisessa 
korostuu
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Matkakustannusten  yksikkökustannukset

• Käytössä Flat rate 7% -kustannusmallilla rahoitettavissa hankkeissa

• Tukikelpoiset matkakustannukset lasketaan toteutuneiden yksiköiden eli matkapäivien 
määrän perusteella ennalta vahvistetulla yksikkökustannuksella kerrottuna.

Kotimaan matkat 
• hankehenkilöstön osalta yksikkökustannus on 176€ /matkapäivä
• hankkeen kohderyhmän sekä hankkeeseen osallistuvien organisaatioiden edustajien osalta 

yksikkökustannus on 132€ /matkapäivä

Ulkomaan matkat
• Eurooppaan kohdistuvien matkojen yksikkökustannus on 368€ /matkapäivä 
• muualle kuin Eurooppaan kohdistuvien matkojen yksikkökustannus on 720€ /matkapäivä
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Flat rate 1,5 % -investointihankkeet 
(EAKR, Tukikelpoisuusasetus (866/2021) 10§)

• Kehittämishanke flat rate 7 % - ja 1,5 % - investointihanke yhdistää EURA 
2021 -järjestelmässä (sama hankekoodi) 

• Lasketaan tukikelpoisista välittömistä kustannuksista (10 §)

• EURA 2021 -järjestelmä laskee flat rate - osuuden automaattisesti

• Flat rate -osuudella korvataan kaikki muut paitsi tukikelpoiset välittömät 
kustannukset

• Tuensaajan ei tarvitse yksilöidä flat rate - osuudella korvattavia 
kustannuksia eikä esittää niitä koskevia kirjanpidon otteita tai tositteita 
maksatuksissa, varmennuksissa eikä tarkastuksissa
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1,5 % -hankkeen välittömät kustannukset

1. hankkeen sisällölliseen toteuttamiseen kuuluvien koneiden ja laitteiden hankinta-, 
leasing-, vuokra- ja asennuskustannukset sekä koneiden ja laitteiden 
käyttöönottokoulutuksista aiheutuvat kustannukset 

2. muut kuin 1 kohdassa tarkoitetut hankkeen sisällölliseen toteuttamiseen kuuluvat 
aineelliset ja aineettomat investoinnit 

3. hankkeen sisällölliseen toteuttamiseen kuuluvat materiaalit ja tarvikkeet 

4. hankkeen sisällölliseen toteuttamiseen kuuluvat ostopalvelut 

5. hankkeen sisällölliseen toteuttamiseen kuuluvien rakennusten sekä maa- ja vesialueiden 
hankinta- ja vuokrakustannukset 

6. hankkeen tiedotuksesta ja viestinnästä aiheutuvat kustannukset

7. välittävän toimielimen tukipäätöksessä edellyttämästä hankkeen tilintarkastuksesta 
aiheutuvat kustannukset
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Prosenttimääräiset kustannukset

1. ennen tukihakemuksen vireille tuloa aiheutuneet hankkeen esivalmistelun 
kustannukset, viranomaismaksut, ympäristö- ja ilmastovaikutusten 
arvioinnin kustannukset ja muut vastaavat kustannukset 

2. hankkeen hallinnointia varten varatuista toimitiloista, koneista, laitteista ja 
kalustosta aiheutuvat kustannukset 

3. kirjanpito-, yleishallinto- ja toimistokustannukset 

4. hankkeen ohjausryhmän kustannukset
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