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Tilaisuudessa esitetyt kysymykset ja vastaukset

Löytyykö täytettävät tiedot jo nyt jostain jotta hakemusta voi valmistella jo nyt?
Hankehakemuksen sisältöä esiteltiin 10.11.2021 järjestetyssä
rahoitusinfotilaisuudessa: www.pohjois-karjala.fi/uudistuva-ja-osaava-suomirahoitus

Miten palkankorotukset huomioidaan kun TES aiheuttaa korotuksen?
Välittävä toimielin voi tuen saajan hakemuksesta ja tuen saajan esittämästä
perustellusta syystä muuttaa palkkakustannusten yksikkökustannuksen määrää, jos
muutos yksikkökustannusten perusteena olevissa palkkakustannuksissa (ilman
sivukuluja ja lomarahaa) on merkittävä (yli 10 %). Ks. tukikelpoisuusasetus 866/2021,
6§. Työehtosopimuksen mukaiset palkankorotukset eivät aiheuta merkittävää
muutosta palkkakustannuksiin (yli 10 % tukipäätöksessä vahvistetusta määrästä),
joten ne jäävät tuensaajan korvattavaksi.

Jos kehittämis-investointikokonaisuudessa ei kehittämisosuudessa täyty 7 %:n flat raten ehdot,
käsittääkseni tällöin kehittämishanke budjetoidaan 40 %:n flat rate -mallilla ja jätetään ERILLINEN
investointihanke 1,5 %:n flat rate -mallilla. Onko näin? Kumpaanko merkitään indikaattorit tässä
tapauksessa vai merkitäänkö kumpaankin?
Kyllä, jos flat rate 7 % -kustannusmallin ehdot eivät täyty, kehittämishanke voidaan
toteuttaa flat rate 40 % -kustannusmallilla ja liittää siihen erillinen flat rate 1,5 % kustannusmallin investointihanke. Kyseessä on erilliset hankkeet, jotka voidaan
niputtaa yhteen koontitunnuksella.
Säädösten pohjalta kahdessa eri hankkeessa toteutettavat kehittämis- ja toisaalta
investointitoimet tulisi lähtökohtaisesti raportoida erikseen, omissa hankkeissaan.
Tämä johtuu siitä, että yleisasetuksen 56 artiklan mukaan kyseessä on kaksi (erillistä)
toimea. Tässä tapauksessa tavoitteet tulee olla esitettynä hankesuunnitelmissa siten,
että kukin määrällinen tavoite on luettu mukaan vain kerran.
Jos on kuitenkin epäselvä raja, mikä indikaattori saadaan aikaan missäkin
hankkeessa, niin voi ns. tuplaraportoinnin välttämiseksi ja oikeellisuuden
varmistamiseksi olla tarkoituksenmukaista sijoittaa indikaattorit vain toiseen
hankkeeseen.

Kertakorvaushanke voi olla myös ryhmähanke? (nykyisellä kaudella voi olla yhteishanke). Onko nyt
myös mahdollinen?
Kyllä, ryhmähanke voi olla kertakorvaushanke joko kokonaan tai osittain.
Ryhmähankkeessa voi olla käytössä eri kustannusmalleja toimijoiden välillä, joten on
myös mahdollista, että vain yksi toimija toteuttaa hanketta kertakorvausmallilla.
Osahankkeissa keskenään erilaiset kustannusmallit ovat siis mahdollisia, mutta eivät
automaattisesti suositeltavia. Tarkoituksenmukaisuus on harkittava aina
tapauskohtaisesti.
Kertakorvausmallia voidaan käyttää vain sellaisessa hankkeessa, jossa hankkeelle on
määritelty hankehakemuksessa ja tukipäätöksessä selkeä tuen maksamisen
perusteena oleva todennettava tuotos. Joten jos ryhmähanke toteutetaan kokonaan
kertakorvaushankkeella, tulee jokaisessa osahankkeessa syntyä jokin selkeä
tuotos/tuotoksia.

