
1. Todellisiin kustannuksiin perustuva 

 

2. Kertakorvaus (”lump sum”) 

• Julkinen tuki: enintään 100 000 € 

 

3. Prosenttiperusteinen yleiskustannusten laskenta (”flat rate”) 

• 24 % palkkakustannusten perusteella 

• 15 % palkkakustannusten perusteella 

 

 

 

 

 

Valittavat kustannusmallit 

Valittava kustannusmalli perusteltava hakemuksessa. 



• Julkinen tuki: enintään 100 000 € 

• Hankkeen tulokset/tuotokset/toteutettavat toimenpiteet ovat 

selkeästi ja yksiselitteisesti määriteltävissä (esim. investointi, 

koulutuspäivä, selvitys, jne.) 

• Kertakorvaus voidaan jakaa osiin, jolloin jokaiselle osiolle 

määritellään erikseen saavutettava tulos ja maksettava 

korvaus (osa 1: koulutuksen suunnittelu, osa 2: toteutus) 

• Osia enintään 3! 

• Toteutuminen arvioidaan kirjallisen selvityksen perusteella 

• Hanketta ei toteuteta julkisena hankintana 

 

• Kertakorvauksen määrä määritellään ennalta 

rahoituspäätöksessä 

 

 

 

 

Yksinkertaistetut kustannusmallit 

Kertakorvaus (”lump sum”) 1/2 



• Kustannusten kohtuullisuus arvioidaan tukea myönnettäessä 

• Hakijan on esitettävä:  

• Yksityiskohtainen kustannusarvio perusteluineen  

(ml. Selvitykset palkoista, hintatasoista, jne.) 

• Selvitys ulkopuolisilta tehtävistä hankinnoista 

 

• Vain toteutusaikaa voidaan muuttaa! 

 

 

 

 

Yksinkertaistetut kustannusmallit:  

Kertakorvaus (”lump sum”) 2/2 



• Tuensaajan on esitettävä ja todennettava vain osa 

kustannuksista eli ns. välittömät kustannukset todellisiin 

kustannuksiin perustuen 

• Flat ratella katettavia välillisiä kustannuksia (%-määräisenä 

korvattavat kustannukset) ei tarvitse todentaa kirjanpidon 

ottein eikä tosittein, eikä tarkastaa 

 

• Työajanseuranta 

• Kirjallinen tehtäväkuvaus hanketyöntekijöiltä 

 

Yksinkertaistetut kustannusmallit:  

Flat rate 24% 1/4 



• Esimerkki 

 

 

Yksinkertaistetut kustannusmallit:  

Flat rate 24% 2/4 

Palkkakustannukset 

Flat raten laskentapohja 

Muut välittömät kustannukset 

Esim. sisällölliseen toteuttamiseen liittyvät ostopalvelut  

Flat rate % 

24 % palkkakustannuksista  (sis. matkat) 

Välittömät  

kustannukset 



Välittömät kustannukset: 
• Palkkakustannukset 

(muodostavat flat raten 

laskentapohjan) 

• Välittömät kustannukset, jotka 

todennetaan kuittien/tositteiden 

perusteella:  

• Kaikki muut kuin välilliset 

kustannukset;  

• Ohjausryhmän kulut ja palkkiot, 

matkakulut  

• Hankkeen sisällölliset 

ostopalvelut  

 

Yksinkertaistetut kustannusmallit:  

Flat rate 24% 3/4 

Välilliset kustannukset: 
(ei todenneta kuiteilla, sis. flat rateen) 

• Toimistokustannukset 

• Hankehenkilöstön matkakustannukset 

• Hankehenkilöstön osallistumismaksut 

koulutuksiin ja seminaareihin 

• Hankehenkilöstön 

työterveyskustannukset 

• Hankehenkilöstön käyttöön varatuista 

toimitiloista ja koneista sekä laitteista 

aiheutuvat kustannukset 

• Tarjoilukustannukset 

• Pienhankintaluonteiset 

toimistotarvikkeet, aineet ja materiaalit 

• Hankkeen hallinnointia varten 

hankehenkilöstölle hankittavat 

koneiden ja laitteiden kulut 

 



Esimerkki, jos tukitaso on 80% 
Palkat + (palkat * 24%) + muut välittömät = tukikelpoiset kustannukset 

 

Yksinkertaistetut kustannusmallit:  

Flat rate 24% 4/4 

Kustannuslaji 

Palkat 100 000 

Palkkiot 0 

Vuokrat (ei toimitilavuokrat) 10 000 

Ostopalvelut 0 

Muut välittömät kulut 50 000 

Flat rate 24%  

(ei todenneta kuitein) 

24 000 

Kustannukset yhteensä 184 000 

Tuen määrä 147 200 



• Tuensaajan on esitettävä ja todennettava vain osa 

kustannuksista eli ns. välittömät kustannukset todellisiin 

kustannuksiin perustuen 

• Flat ratella katettavia välillisiä kustannuksia (%-määräisenä 

korvattavat kustannukset) ei tarvitse todentaa kirjanpidon 

ottein eikä tosittein, eikä tarkastaa 

• Hankehenkilöstön matkakustannukset ovat välittömiä 

kustannuksia (todennetaan kuittien perusteella) 

• Sopiva malli hankkeelle, jossa paljon matkustusta 

 

• Työajanseuranta 

• Kirjallinen tehtäväkuvaus hanketyöntekijöiltä 

 

Yksinkertaistetut kustannusmallit:  

Flat rate 15% 1/2 



Esimerkki, jos tukitaso on 80% 
Palkat + (palkat * 15%) + muut välittömät = tukikelpoiset kustannukset 

 

Yksinkertaistetut kustannusmallit:  

Flat rate 15% 2/2 

Kustannuslaji 

Palkat 100 000 

Palkkiot 0 

Vuokrat 10 000 

Ostopalvelut 0 

Matkat  20 000 

Muut välittömät kulut 50 000 

Flat rate 15%  

(ei todenneta kuitein) 

15 000 

Kustannukset yhteensä 195 000 

Tuen määrä 156 000 


