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EAKR-hankkeissa 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 -malleissa osa kustannuksista korvataan prosenttimääräisenä osuutena.

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



Kustannusten tukikelpoisuus 
Tukikelpoisuusasetus 866/2021 3 §

• Hankkeesta aiheutuvat, sen toteuttamiseksi tarpeelliset ja 
määrältään kohtuulliset kustannukset ovat tukikelpoisia, jos ne 
ovat:

• 1) Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan ohjelman mukaisia;

• 2) hanketta koskevan tukipäätöksen mukaisia;

• 3) aiheutuneet sen jälkeen, kun tukihakemus on tullut vireille; ja

• 4) aiheutuneet hanketta koskevan tukipäätöksen mukaisena 
hankkeen toteuttamisaikana.



Kustannusten tukikelpoisuus 

• Hankkeen tilintarkastuksesta hankkeen toteuttamisajan jälkeen 
aiheutuvat kustannukset ovat tukikelpoisia.

• Jos kustannukset korvataan tosiasiallisesti aiheutuneisiin ja maksettuihin 
tukikelpoisiin kustannuksiin perustuen, tukikelpoisuuden edellytyksenä on 
lisäksi:
− Kustannukset ovat maksatushakemuksen jättämiseen mennessä tuen saajan 

tosiasiallisesti maksamia.
− Kustannukset ovat osoitettavissa hankekohtaisesti pidetyn kirjanpidon tositteilla.
− Tuen maksamista koskevassa hakemuksessa ilmoitetut kustannukset vastaavat tuen 

saajan hallussa olevaa kirjanpitoaineistoa ja tositteita.



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 ja maksatuksissa esitetään ainoastaan palkkakustannukset. Flat rate -
osuudella korvattavia kustannuksia ei tarvitse yksilöidä.



Flat rate 7 %

Palkka-
kustannukset

Muut
välittömät

kustannukset

Flat rate 7 % hankkeen
palkkakustannuksista + 

välittömistä kustannuksista

• Kustannusarviossa ja maksatuksissa esitetään sekä palkkakustannukset että muut välittömät 
kustannukset.

• Muut välittömät kustannukset korvataan tosiasiallisesti aiheutuneisiin ja maksettuihin 
tukikelpoisiin kustannuksiin perustuen, ja ne on maksatushakemuksella yksilöitävä ja 
todennettava kirjanpidon otteilla.

• Flat rate -osuudella korvattavia kustannuksia ei tarvitse yksilöidä.



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.

• Kustannusarviossa ja maksatuksissa esitetään investoinnin välittömät kustannukset, jotka on 
yksilöitävä ja todennettava kirjanpidon otteilla.

• Flat rate -osuudella korvattavia kustannuksia ei tarvitse yksilöidä.



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.


