RR-ELYjen TIEDOTE OHJELMAKAUDEN 2014 – 2020 LOMAPALKKA- JA
LOMARAHAVARAUKSISTA
Työ- ja elinkeinoministeriö on 24.9.2015 antanut ohjeen varauksena esitettyjen
lomapalkkojen ja –rahojen tukikelpoisuudesta. Sen taustalla on Euroopan
tilintarkastustuomioistuimen tarkastushavainnot keväältä 2015. Ohjeen avulla
pyritään varmistamaan, että komission maksupyyntöihin ei jatkossa sisälly
tukikelvottomia menoja. Ohjeen mukaan:
 varauksena esitetyt lomapalkat tai –rahat tai muut sellaiset kustannukset, joita
ei ole vielä tosiasiallisesti maksettu, eivät ole tukikelpoisia. Muita tällaisia
kustannuksia ovat lisäksi mm. sellaiset opettajien vapaajakson palkat, joita ei
tosiasiallisesti vielä ole maksettu
 hankkeesta aiheutuneet loma-ajan palkat ja lomarahat on haettava maksuun
ja ne voidaan hyväksyä maksatuspäätöksellä vasta sitten, kun ne ovat
tuensaajan tosiasiallisesti maksamia.
Työ- ja elinkeinoministeriön ohje koskee pelkästään varauksena esitettyjen
lomapalkkojen ja –rahojen tukikelpoisuutta rakennerahastoista osarahoitettavina
kustannuksina. Ohjeella ei puututa kansallisen työlainsäädännön mukaisiin
työnantajan velvollisuuksiin tai työntekijän oikeuksiin.
Säädösperusta
Valtioneuvoston asetuksessa (358/2014) rakennerahastoista osarahoitettavien
kustannusten
tukikelpoisuudesta
(myöh.
tukikelpoisuusasetus)
säädetään
ohjelmakauden
2014
–
2020
tukikelpoisista
kustannuksista
rakennerahastohankkeissa. Asetuksen 3 §:ssä säädetään kustannusten yleisistä
tukikelpoisuuden edellytyksistä. Pykälän mukaan kustannusten tukikelpoisuuden
edellytyksenä on […], että ne ovat tuensaajan tosiasiallisesti maksamia,
osoitettavissa kirjanpidon tositteilla ja ilmoitetut kustannukset vastaavat tuensaajan
hallussa olevaa kirjanpitoaineistoa ja tositteita. Myös Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1303/2013 (myöhemmin yleisasetus, art. 65.2)
säädetään siitä, että tukikelpoisten menojen tulee olla tuensaajalle aiheutuneita ja
tuensaajan maksamia. Lisäksi yleisasetuksen artiklan 131 kohdan 1 a) mukaan
komissiolle esitettävästä maksupyynnössä tulee ilmoittaa toimien toteuttamisesta
tuensaajille aiheutuneiden ja maksettujen tukikelpoisten menojen kokonaismäärä,
joka on viety todentamisviranomaisen kirjanpitojärjestelmään.
Tukikelpoisuusasetuksen 16 §:n mukaan tukikelpoisiksi voidaan hyväksyä hankkeen
toteuttamiseksi tarpeellisesta työstä aiheutuneet palkkakustannukset sekä lakiin
taikka virka- tai työehtosopimukseen perustuvat kustannukset. Osa-aikaisesti
hankkeelle työtä tekevän on pidettävä työaikakirjanpitoa, josta selviää tehdyn työn

2/2

laatu, ajankohta ja määrä sekä hankkeelle tehdyn työn lisäksi myös tehty
kokonaistyöaika.
Lakisääteisinä kustannuksina hankkeesta aiheutuneet lomapalkat ja –rahat ovat
tukikelpoisia kustannuksia. Kaikkien kustannusten, myös lomapalkkojen ja –rahojen,
tukikelpoisuuden edellytyksenä on kuitenkin myös se, että ne ovat tukikelpoisuusasetuksen 3 §:n ja yleisasetuksen 65 ja 131 artiklojen mukaisesti tuensaajan
tosiasiallisesti maksamia. Varauksena esitetyt kustannukset eivät täytä tätä tukikelpoisuusasetuksen ja EU-lainsäädännön mukaista tukikelpoisuuden edellytystä.
Opettajien vapaajaksojen palkat voi hakea maksatushakemuksella sen jälkeen, kun
vapaajakso on pidetty ja siihen liittyvät palkat on maksettu. Hankkeen kustannuksena
näitä kustannuksia voi hakea hankkeelle tehdyn työajan mukaisessa suhteessa.

Lisätietoja saatte tarvittaessa oman rr-ELY-keskuksenne maksatus- ja
tarkastusyksiköistä.

