
Tekstivastine: Kohti uutta kautta -podcast jakso 5. Helpompaa hankkeen 

taloushallintoa 

 

(Tiina Huotari:) 

Tervetuloa Kohti uutta kautta -podcastin viidenteen eli viimeiseen jaksoon. Minä olen ohjelmajohtaja Tiina 

Huotari Uudenmaan liitosta. Tänään puhutaan vähän hankkeen taloushallinnosta ja siitä, millaisia 

uudistuksia sinne on tulossa. Esimerkiksi kustannusmallit on nyt uudistumassa. Siitä meille ovat tulleet 

tänne kertomaan Uudenmaan liiton maksatusasiantuntijat Leena Dromberg ja Nina Räihälä. Tervetuloa! 

 

(Leena Dromberg:) 

Moi moi!  

 

(Nina Räihälä:) 

Moikka! 

 

(Tiina Huotari:) 

Leena ja Nina. Mikä on se isoin muutos, mitä tulevalle kaudelle odotetaan? 

 

(Leena Dromberg:) 

Varmaan suuri muutos koskee kustannusmalleja. Nykyiseltä kaudelta tutut Flat rate 24 ja 15 poistuu ja 

tilalle tulee kokonaan uudet mallit. Palkkojenkin laskentaan on tulossa aivan uudenlaisia tapoja. Nämä 

uudet mallit vähentää paljon hallinnollista työtä, mutta onhan tässä meillä aika paljon opeteltavaa, että 

saamme hommat sujumaan. 

 

(Nina Räihälä:) 

Totta. Mutta moni asia pysyy myös samanlaisena. Jatkossakin hakemuksen valmisteluvaiheessa tehdään 

tuttuun tapaan kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma. Ja kustannuslajit ovat jatkossakin pitkälti samat 

tutut kuin nyt päättyvällä kaudella. Mutta se tapa, jolla niitä kustannuksia esitetään, muuttuu. 

 

(Tiina Huotari:) 

Puhutaanpa hetken aikaa tästä uudesta sähköisestä järjestelmästä. Uudelle kaudelle meille tulee käyttöön 

uusi järjestelmä EURA 2021. Siellä sitten hankkeet hallinnoidaan koko elinkaarensa ajan ja tämä järjestelmä 

on nyt uudistettu kokonaan uutta kautta ajatellen. 

 



(Leena Dromberg:) 

Näin on. Ja mulla on kyllä tosi positiiviset odotukset tästä uudesta EURA:sta. Sillä se on selkeästi 

kehittyneempi versio nykyisestä ja automatiikkaa on lisätty ja se ohjaa tehtyjen valintojen osalta eteenpäin. 

Aivan varmasti tulee helpottamaan hakemusten täyttöä. 

 

(Nina Räihälä:) 

Ja hyvä uudistus on se, että ryhmähankkeissa jokainen osatoteuttaja pystyy EURA:ssa tekemään itse omat 

maksatushakemuksensa. Se on kyllä toivottu uudistus. 

 

(Tiina Huotari:) 

Kyllä. Sitä on kyllä toivottu. Ja me Uudenmaan liitossa tietysti koulutamme ja ohjeistamme teitä tuensaajia 

sitten sen uuden EURA:n käytössä. Siitä ei tarvii olla huolissaan. Digitaaliset palvelut on nyt selkeästi 

paranemassa. 

 

Palataanpa niihin kustannusmalleihin ja sinne tuleviin uudistuksiin. Mikä siellä nyt on muuttumassa? 

 

(Leena Dromberg:) 

Kaikkihan ei toki muutu. Flat rate ja Lump sum -kustannusmallit ovat käytössä kuten tähänkin asti. Mutta 

nyt niiden käyttöä vaan laajennetaan huomattavasti. 

 

(Tiina Huotari:) 

Niin. Siis yllättäenhän Suomi on käyttänyt verrattain vähän näitä yksinkertaistettuja kustannusmalleja, 

mutta nyt se tilanne korjataan. 

 

(Leena Dromberg:) 

Joo. Niin korjataan. Komissiokin on meille tätä asiaa vahvasti suositellut. 

 

(Tiina Huotari:) 

Eli Flat rate -mallit uudistuu ja vanhalta kaudelta tutut Flat rate 24 ja 15 poistuu. 

 

(Nina Räihälä:) 

Juuri näin. Ne vanhat mallit poistuvat ja tilalle tulee nyt Flat rate 40 ja Flat rate 7 -mallit. Näissä uusissa Flat 

rate 40 -hankkeissa tämä Flat rate -osuus lasketaan palkkakustannuksista. Eli hankkeelle tulee välittöminä 

kuluina vain palkkakulut ja siihen päälle palkkakuluista laskettu 40 %:n Flat rate -osuus, jolla katetaan kaikki 

muut hankkeesta aiheutuvat kustannukset paitsi ne palkkakulut. 



(Tiina Huotari:) 

Eli ei ole esimerkiksi ostopalveluja erikseen, vaan ne katetaan siitä Flat rate -osuudesta. Tässä Flat rate 40 -

mallissa hankkeelle toteutuu vain palkkakuluja ja se Flat rate -osuus. Eikö niin? 

 

(Nina Räihälä:) 

Juuri näin. 

 

(Leena Dromberg:) 

Sekä työ-, ja elinkeinoministeriö että me on arvioitu, että jatkossa meidän hankkeessa yleisin 

kustannusmalli olisi juuri toi Flat rate 40. 

 

(Nina Räihälä:) 

On kuitenkin sellaisia hankkeita, joissa tulee paljon ostopalveluita tai matkakuluja. Silloin käytetään Flat 

rate 7 -mallia ja siinä Flat rate lasketaan kaikista hankkeen kustannuksista. Arvioidaan, että tämä olisi jonkin 

verran harvinaisempi tapaus, mutta kyllä näitäkin varmasti tulee. 

 

(Leena Dromberg:) 

Investointihankkeille on tulossa myös oma kustannusmallinsa. Siinä mallissa investoinnin päälle tulee vielä 

1,5 % Flat rate -osuutta. Vähemmänhän näitä investointihankkeita meillä on, mutta hyvä uudistus 

kuitenkin. 

 

(Tiina Huotari:) 

Jatkossahan ei ole välttämätöntä erottaa EURA:ssa hankkeen investointiosaa erilliseksi hankkeeksi, kuten 

päättyvällä kaudella on täytynyt tehdä. 

 

No sitten mainittiin tämä kertakorvaushanke eli Lump sum -hanke, joka nimensä mukaisesti saa koko 

rahoituksen kertalaakista. 

 

(Leena Dromberg:) 

Lump sum -hankkeiden osalta ei suuria muutoksia ole oikeastaan tulossa. Mennään samoilla periaatteilla 

kuin tähänkin asti. Kertakorvauksen raja on kuitenkin nousemassa 200 000:een euroon nykyisestä 100 

000:sta. 

 

 

 



(Nina Räihälä:) 

Totta. Ja EURAan on kuitenkin tulossa parannuksia kertakorvaushankkeen hakemuslomakkeelle niin, että se 

ohjaa tuenhakijaa hakemuksen laatimissa aiempaa paremmin. 

 

(Tiina Huotari:) 

No puhutaanpa vielä palkkakustannuksista ja palkkamalleista. 

 

(Leena Dromberg:) 

Jatkossa meillä on käytössä pari erilaista palkkakustannusmallia. Toinen näistä on niin sanottu 

tuntitaksamalli, jossa hankkeelle tehtyjä tunteja korvataan tietyn tuntihinnan perusteella. Musta tämä malli 

on hyvä sen vuoksi, että se tuntitaksa sisältää myös lomapalkkojen osuuden. Me päästään eroon niistä niin 

hankalista lomapalkkojen kohdentamisista. 

 

(Nina Räihälä:) 

Ja tämä toinen palkkamalli korvaa palkat ja lomapalkat päättyvältä kaudelta tuttuun tapaan tosiasiallisina 

hankkeen kirjanpidon mukaisesti. Mutta palkan sivukulut ja lomarahat lasketaan ennalta työ- ja 

elinkeinoministeriön vahvistaman prosentin mukaan. 

 

(Tiina Huotari:) 

Eli siinäkin on tällainen vakioitu laskentamalli, joka helpottaa sekä hankehakemuksen että 

maksatushakemuksen tekemistä. Eikö niin? 

 

(Nina Räihälä:) 

Juuri näin. 

 

(Leena Dromberg:) 

Ja mikä parasta. Me päästään eroon myös osa-aikaisten työajanseurantojen täyttämisestä. 

 

(Tiina Huotari:) 

No se on toivottu uutinen. 

 

(Leena Dromberg:) 

No niin on. Jatkossa osa-aikaisten työ vahvistetaan ennalta tietyn prosentin suuruiseksi. Maksuun haetaan 

aina tuo tietty prosenttimäärä. Mitään työajanseurantoja ei osa-aikaisilta siis enää tarvita.  



(Tiina Huotari:) 

Eli työajan seurantaan on tulossa aivan selviä kevennyksiä. 

 

(Leena Dromberg:) 

Kyllä. Varmasti monet kokee, että tämä helpottaa hankkeen hallintoa. 

 

(Tiina Huotari:) 

No nämä palkkakustannukset on tärkeä asia saada oikein heti hankkeen alusta asti, jotta se järjestelmä 

sitten laskee kustannukset oikein koko hankkeen ajalta. 

 

(Nina Räihälä:) 

Totta. Siinä päätöksentekovaiheessa me viranomaiset kyllä tarkastetaan hankkeesta, että laskenta on tehty 

oikein. 

 

(Leena Dromberg:) 

Eli tässä vaiheessa ei kannata vielä suurta huolta kantaa. Te saatte varmasti kaiken mahdollisen tuen 

palkkojen laskentaan. 

 

(Tiina Huotari:) 

Ja sitten vielä tiedoksi se, että viranomainen sitä hakua avatessaan linjaa, mitkä palkkakustannusmallit siinä 

nimenomaisessa haussa on sitten käytössä. Sekä TEM:n että komission suositus on, että yhdessä haussa 

olisi vain yksi palkkakustannusmalli käytettävissä. Ihan jo selkeyden vuoksi. 

 

(Leena Dromberg:) 

Ministeriössä on valmisteilla myös muita kevennyksiä. Esimerkiksi matkoihin on tulossa 

yksikkökustannusmalleja ja tietenkin niidenkin tarkoitus on helpottaa kustannusten hakemista maksuun. 

 

(Nina Räihälä:) 

Ja hankintojenkin osalta ollaan saamassa selkeytystä ja tarkempia ohjeistuksia. Esimerkiksi euromääräiset 

hankintarajat selkiytyvät myös kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa. Ja selkeät ja hyvät ohjeet 

on tähänkin tulossa. 

 

 

 



(Leena Dromberg:) 

Lisäksi kustannuslajien välisistä muutoksista säädetään nykyistä selkeämmin. Jatkossa on tietyt euro- ja 

prosenttirajat, minkä sisällä voi hankkeessa muutoksia tapahtua. 

 

(Tiina Huotari:) 

Eli ollaanko kaikki sitä mieltä, että hankkeen taloushallinto on helpottumassa? 

 

(Nina Räihälä:) 

Kyllä ollaan sitä mieltä. 

 

(Leena Dromberg:) 

Olen samaa mieltä. Kun säädökset selkiytyy, se on helpompaa sekä tuensaajalle että viranomaiselle. 

 

(Tiina Huotari:) 

No TEM:stä annettiin arvio, että jatkossa maksatushakemuksen tekemiseen menevä aika voidaan laskea 

minuuteissa. 

 

(Nina Räihälä:) 

Totta. Nyt on jo aivan selvää, että maksatushakemuksen laatiminen helpottuu ja tuen maksamisen prosessi 

nopeutuu. 

 

(Leena Dromberg:) 

Ja onhan se aivan mahtava uudistus, että jää enemmän aikaa siihen hankkeen tärkeimpään hommaan eli 

sisällölliseen tekemiseen. 

 

(Tiina Huotari:) 

Aivan loistava. Eipä siis muuta kuin jäädään odottamaan marraskuuta, kun näillä näkymin uusi kausi ja 

Uudistuva ja osaava Suomi -ohjelma päästään polkaisemaan käyntiin. 

 

Uudenmaan liitolla on tulossa koulutuksia ja webinaareja meidän tuenhakijoille eli pysykää kuulolla. Ja 

kiitoksia teille vielä kerran Leena ja Nina, kun tulitte juttelemaan. 

 

 



(Leena Dromberg:) 

Kiitos. 

 

(Nina Räihälä:) 

Kiitos vaan.  

 

(Tiina Huotari:) 

Tämä oli Kohti uutta kautta -podcast. Kiitos, kun olitte kuulolla. 


