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Hankkeen henkilöstö ja tehtävänkuvaus
• Hankkeen henkilöstö on määritelty 

hankesuunnitelmassa ja hyväksytty sitä 
koskevassa rahoituspäätöksessä. 

• Hankesuunnitelman kirjallisessa 
tehtävänkuvauksessa on määritelty: 

− jokainen hankkeen tehtävänimike,
− arvioitu aloitus- ja lopetuspäivä, 
− työntekijän pääasialliset tehtävät 

hankkeessa, 
− bruttotyövoimakustannuksen 

laskentatapa sekä laskennassa käytetyt 
asiakirjat, 

− yksikkökustannus, 
− vuosittaiset työtunnit, 
− tehtävän ja palkkakustannusten 

tarpeellisuus ja kohtuullisuus.



Hankkeen henkilöstö ja muutostarpeet

• Vain rahoituspäätöksessä määritellyille tehtävänimikkeille voidaan hankkeelta 
maksaa palkkaa.

− Yksi tehtävänkuva = yksi henkilö.
− Kahden eri henkilön palkkakuluja ei voi raportoida samalle tehtävänimikkeelle samanaikaisesti. 

• Henkilövaihdokset ovat hyväksyttäviä, mutta on laadittava uusi päivitetty 
tehtävänkuvaus viipymättä  ilmoitusvelvollisuus asiasta rahoittajalle.

• Mikäli tarve muuttaa hankkeen henkilöstöresurssia tai yksikkökustannusten 
määrää, ota yhteys rahoittajaan  mahdollinen muutoshakemus. 



Tukikelpoisuusasetus
(Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan rahastoista rahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta 866/2021)

• 5 § Palkkakustannukset: 
− Tukikelpoisina palkkakustannuksina hyväksytään tukipäätöksen mukaisen hankehenkilöstön hankkeen 

toteuttamiseksi tarpeellisesta työstä aiheutuneet palkkakustannukset sekä lakiin taikka virka- tai 
työehtosopimukseen perustuvat kustannukset. 

− Tukikelpoisuuden edellytyksenä on henkilön kirjallinen tehtävänkuvaus. 
− Palkkakustannukset ovat tukikelpoisia vain siltä osin kuin ne eivät ylitä tuensaajan vastaavan tasoisista 

tehtävistä yleisesti maksaman palkan määrää. 
− Tukikelpoisia eivät ole tulospalkkiot, luontoisedut, bonukset tai muut niihin rinnastettavat työnantajan 

vapaaehtoisesti maksamat tai hanketyöhön liittymättömät erät. 



6 § Palkkakustannusten yksikkökustannusmalli
(Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan rahastoista rahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta 866/2021) 

• Uudenmaan liitto on ottanut käyttöön palkkakustannusten yksikkökustannusmallin.

• Palkkakustannusten määrittämiseksi sovelletaan yksikkökustannusta, joka on laskettu jakamalla 
vuotuinen bruttotyövoimakustannus 1720 tunnilla. 

− Bruttotyövoimakustannus sisältää myös vuosiloma-ajan ja vapaajakson palkan. 
− Lakiin perustuvat työnantajan sivukulut ja virka- tai työehtosopimukseen perustuvat lomarahat korvataan keskimääräisenä 

prosenttimääräisenä osuutena, jotka hallintoviranomainen on vahvistanut. 
o 20,42 % sellaisen amk opetushenkilöstön osalta, jolle ei virka- tai työehtosopimuksen perusteella makseta lomarahaa. 
o Muiden kuin edellä mainittujen osalta 26,44 %.

• Tuensaajan on pidettävä kaikkien hanketta koskevaa työtä tekevien henkilöiden osalta työaikakirjanpitoa, 
josta ilmenee hankkeen toteuttamiseksi tehty työ tunteina ja työn tekemisen ajankohta (päivämäärä). 
Työaikakirjanpidon on oltava työntekijän ja työnantajan hyväksymä/allekirjoittama. 



Opiskelija osana hankehenkilöstöä
• Tekee hankesuunnitelman mukaista työtä, joka ei liity suoraan hänen opintojensa toteutukseen eikä hän 

saa työstä opintopisteitä.

• Opintotuen saaminen samanaikaisesti ei estä harjoittelun kohdentamista hankkeelle, kun harjoittelu ei 
liity varsinaisesti opintojen tekemiseen (jotta ei synny kaksinkertaista valtiontukea).

• Hankkeessa voi syntyä aineistoa ja osaamista, jota opiskelija käyttää opinnäytetyönsä tekemiseen. 
Opinnäytetyö kuitenkin laaditaan omalla opiskeluajalla.

• Huom! Myöskään tutkintoon liittyvien opintojen ohjausta ei voi tehdä hanketyönä (jos 
hanketyöntekijöinä esim. AMK:n ja yliopiston opettajia).



Palkkakustannusten raportointi
• Tuensaajan on pidettävä kaikkien hanketta koskevaa työtä tekevien henkilöiden osalta 

työaikakirjanpitoa, josta ilmenee hankkeen toteuttamiseksi tehty työ tunteina ja työn tekemisen 
ajankohta. Työaikakirjanpidon on oltava työntekijän ja työnantajan hyväksymä/allekirjoittama.

− Työajanseuranta on ainoa tarvittava liite maksatushakemukselle.
− Ei tarvita pääkirjaa. 
− Tuensaajan on kuvattava maksatushakemuksella maksatuskaudella toteutuneet keskeisimmät työkokonaisuudet kunkin hanketta 

koskevaa työtä tekevän henkilön osalta. 

• Eura2021-järjestelmään raportoidaan maksatuskauden aikaiset hanketyötunnit jokaisen 
hanketyöntekijän osalta. Eura-järjestelmä kertoo työtunnit rahoituspäätöksellä vahvistetulla 
yksikkökustannuksella sekä vahvistetulla prosenttiosuudella, joka korvaa lomarahat ja työnantajan 
sivukulut.

− Tukikelpoisten palkkakustannusten laskentaan on käytettävä vain työskenneltyjä tunteja. 
− Tukikelpoisten palkkakustannusten laskentaan voidaan käyttää sairasloman ajan ja perhevapaan ajan tunteja siltä osin kuin 

tunneista on aiheutunut kustannuksia tuensaajalla ja tuensaaja ei ole saanut eikä ole oikeutettu saamaan niistä korvausta 
muualla.

• Tukikelpoisten palkkakustannusten laskentaan käytettävien tuntien määrä ei saa minään 
toimintavuotena ylittää: 

1. Kokoaikaisesti hanketta koskevaa työtä tekevien henkilöiden osalta 1720 tuntia; 
2. Osa-aikaisesti hanketta koskevaa työtä tekevien henkilöiden osalta 1720 tunnista tukipäätöksessä hyväksyttyä hanketta 

koskevan työn osa-aikaisuutta vastaavalla prosenttiosuudella laskettua tuntimäärää. 



Esimerkki 
työajanseurannasta ja 
työkokonaisuuksien 
avaamisesta 
maksukaudella Eura-
järjestelmässä



Mikä muuttuu vanhalta ohjelmakaudelta

• Yksikkökustannus on määritelty jo rahoituspäätösvaiheessa ja se sisältää palkan lisäksi 
myös vuosiloma-ajan ja vapaajaksojen palkat. 

• Työnantajan sivukulut ja lomarahat korvataan keskimääräisenä prosenttimääräisenä 
osuutena. 

• Euraan merkitään vain raportointikaudella tehdyt hanketunnit sekä kirjoitetaan auki 
maksukaudella toteutuneet keskeisimmät työkokonaisuudet kunkin hanketta koskevaa 
työtä tekevän henkilön osalta. 

• Liitteeksi vain työajanseuranta, josta käy ilmi hankkeen toteuttamiseksi tehty työ tunteina 
ja päivämäärä sekä työntekijän ja työnantajan allekirjoitukset. 

− Ei tarvitse enää selitettä eikä kokonaistyötuntimäärää. 
− Työajanseurantaa tekevät sekä kokoaikaiset että osa-aikaiset hanketyöntekijät. 



Matkakustannukset

• Korvataan FR 40% hankkeissa flat rate-erässä.

• Korvataan FR 7% hankkeissa yksikkökustannuksina.



Matkakustannusten 
yksikkökustannukset (kotimaa)

• Alle 15km kotimaan matkat korvataan flat rate-erästä.

• Yli 15km kotimaan matkoista hankehenkilöstölle korvataan 
yksikkökustannuksena 176 € /päivä.

• Yli 15km kotimaan matkoista hankkeen kohderyhmän ja 
hankkeeseen osallistuvien organisaatioiden edustajille korvataan 
yksikkökustannuksena 132 €/ päivä.



Matkakustannusten 
yksikkökustannukset (ulkomaa)

• Eurooppaan suuntautuvat matkat korvataan yksikkökustannuksena 
368 € / päivä.

• Euroopan ulkopuolelle suuntautuvat matkat korvataan 
yksikkökustannuksena 720 € / päivä.

• Ulkomaan matkoissa yksikkökustannukset ovat samat 
hankehenkilöstön ja hankkeeseen osallistuvien organisaatioiden 
edustajien osalta.



Matkapäivän määritelmä

• Enintään 24 tunnin ajanjakso.

• Alkaa henkilön lähtiessä työpaikalta tai asunnolta.

• Päättyy palatessa työpaikalle tai asunnolle.

• Jokainen alkava matkapäivä oikeuttaa yksikkökustannuksen 
mukaiseen korvaukseen.

• Matkapäivälle ei ole minimiaikaa.

• Ulkomaan matkaan liittyvä kotimaan matka lasketaan ulkomaan 
matkan yksikkökustannuksena.



Matkojen raportointi

• Maksatusvaiheessa pyydetään matkaa todentavia dokumentteja 
kuten matka-ajan todentava matkalasku ja matka- tai 
kokousraportti. 

• Aineistoista on käytävä ilmi matkan tarkoitus, osallistuneiden määrä 
ja matkan yhteys hanketoimintaan.

• Maksatusvaiheessa raportoidaan toteutuneet yksiköt eli matkat, 
joiden perusteella tuki maksetaan. 



Kiitos
nina.raihala@uudenmaanliitto.fi


