Hakuinfo 30.3.2022 - Kysymyksiä ja vastauksia
Koonti tilaisuudessa esitetyistä kysymyksistä ja vastauksista.

Kysymys: Jos tekee vuosityöaikaa (1600 h), miten se meni tuossa kokonaistuntien merkinnässä?
Vastaus: Tuntitaksan mallissa jakaja on aina kaikille sama 1720 tuntia eikä tästä voi valitettavasti poiketa
(säädetty yleisasetuksessa).

Kysymys: “Tuntitaksan mallissa jakaja on aina kaikille sama 1720 tuntia." Eli jos henkilö tekee 1600
tunnin vuosityöaikaa ja käyttää siitä 800 tuntia FR40-hankkeelle. Erotus (esimerkissä 60 tunnin
tuntipalkka) menee siis flat rateen?
Vastaus: Tuki maksetaan toteutuneiden tuntien perusteella kustannusarvioon määritellyn tuntitaksan
perusteella, jossa jakaja on 1720 h. Mahdollisesta "erotuksesta" tuensaaja vastaa itse. Koska Flat rate kustannuksia ei todenneta rahoittajalle, sitä voi käyttää näihin kustannuksiin.

Kysymys: Koskeeko nämä palkkaa ja tehtäväkuvauksia koskevat ohjeet ESR-hankkeiden lisäksi kaikki
EAKR-hankkeita?
Vastaus: Palkkaa ja tehtävänkuvia koskevat ohjeet koskevat sekä ESR- että EAKR-hankkeita.

Kysymys: Riittääkö työajanseurannoissa pelkkä tuntimäärä vai pitääkö olla myös selitteet kirjoitettuna
(mitä tehtäviä hankkeelle tehty)?
Vastaus: Pelkät hanketunnit riittävät työajanseurannassa (tuntitaksamalli), ei siis tarvitse laittaa
hanketyön kuvauksia (selitteitä). Hankkeissa tulee seuranta- ja loppuraporttien sisällölliseen
kattavuuteen kiinnittää huomiota ja maksatushakemuksen yhteydessä työpanoksen laadullinen
toteutuminen raportoidaan kunkin tehtävän osalta. Maksatushakemuksen tekemiseen ohjeistetaan
myöhemmin esim. aloituspalavereissa.

Kysymys: Missä seurataan kiinteää %-osuutta hankkeelle tehdystä työstä, että toteutuu
hankehakemuksen mukaisesti? Laskeeko Eura esim. kumulatiivisesti %-osuuden?
Kysymys: Entä jos hankehakemuksessa määritelty %-osuus eroaa lopullisesta hankkeeseen tehdystä
työ%-osuudesta? Tuleeko täsmätä?
Vastaus: Hankkeelle kohdistettava prosenttiosuus määritellään etukäteen hankehakemuksessa. Ko.
keskiarvoprosentin mukainen palkka kirjataan hankkeen kirjanpitoon ja hyväksytään sen mukaisesti
maksatushakemuksissa, vaikka todellinen työaika vaihtelisikin kuukausittain. Vakiosivukulumallissa ei
toimiteta työajanseurantalomakkeita maksatushakemusten mukana.

Kysymys: Jos tuntitaksamallissa projektin työntekijä vaihtuu kesken hankkeen, niin tuleeko/voiko tälle
laskea uuden palkan hankkeeseen?
Vastaus: Molemmissa palkkamalleissa palkat määritetään tehtäväkohtaisesti, tehtävän vaativuuden
mukaan. Tuntitaksamallissa tuntihinta on voimassa koko hankkeen ajan, mutta perustellusta syystä
tuntitaksa voidaan määrittää uudestaan, jos muutos vuotuisissa bruttotyövoimakustannuksissa on yli 10
%. Muutoksia on mahdollista tehdä hankepäätöksellä hyväksytyn budjetin puitteissa.

Kysymys: Miten matkapäivä määritellään?
Vastaus: Matkapäivällä tarkoitetaan enintään 24 tunnin pituista ajanjaksoa, joka alkaa henkilön lähtiessä
matkalle yli 15 km etäisyydelle virka- tai työpaikaltaan tai asunnoltaan. Matka päättyy henkilön palatessa
matkalta virka- tai työpaikalleen tai asunnolleen. Jokainen alkava matkapäivä oikeuttaa
yksikkökustannuksen mukaiseen korvaukseen.

Kysymys: Pitääkö hankkeen ulkomaanmatka tilata etukäteen, jotta saa matkakorvaukset?
Vastaus: Hankkeeseen suunnitteilla oleva matkat tulee yksilöidä jo hankehakemusvaiheessa ja
toteutuneet ja maksatushakemuksessa haettavat matkat todennetaan (matkalasku ja matkaraportti) ja
korvataan matkakustannusten yksikkökustannusten (kotimaanmatka/ulkomaanmatka) mukaisesti.

Kysymys: Voiko ryhmähankkeissa eri toteuttajilla olla eri flat rate -prosenttimallit?
Vastaus: Ryhmähankkeissa toteuttajilla voi olla keskenään erilaiset flat rate-kustannusmallit. Esimerkiksi
jossakin hankeosiossa ostopalvelujen osuus ≥ 30% palkkakustannuksista -> Flat rate 7%. EURA 2021
ohjaa kullekin hankeosiolle soveltuvan kustannusmallin valinnassa. Palkkakustannusten osalta on vahva
suositus yhdenmukaiselle kustannusmallille.

Kysymys: Onko ryhmähankkeessa osatoteuttajalomake sisällöltään samankaltainen kuin aiemminkin?
Vastaus: Päätoteuttaja avaa hakemuksen EURA2021 -järjestelmään, täyttää ryhmähankkeen yhteiseen
hankesuunnitelmaan perustuvat yhteiset tiedot sekä lisää muut osatoteuttajat hakemukselle.
Osatoteuttajat täyttävät hakemuksen omasta osiostaan ml. budjetin ja omat toimenpiteet.
Osatoteuttajien täytettävät kohdat hakemuksessa tarkentuvat myöhemmin.

Kysymys: Miten ryhmähankkeessa osatoteuttaja ohjautuu oikeaan paikkaan?
Vastaus: Päätoteuttaja avaa hakemuksen EURA 2021-järjestelmään ja kutsuu ryhmähankkeeseen
osallistuvat osatoteuttajat hakemukselle. Osatoteuttajat saavat sähköpostitse linkin, jonka kautta ko.
ryhmähankehakemukselle kirjaudutaan.

Kysymys: Seuraako päätoteuttaja kuitenkin koko hankkeen kustannuskertymää?
Vastaus: Ryhmähankkeissa päätoteuttaja vastaa hankkeen kokonaiskoordinaatiosta. Sopimuksella
määritellään toteuttajien keskinäiset oikeudet ja velvollisuudet.

Kysymys: Milloin de minimis -tukea voi uudestaan hakea?
Vastaus: De minimis -tukea voi taloudellista toimintaa harjoittava toimija saada kolmen verovuoden
aikana max. 200 000 €. Uusi myönnettävä de minimis -tuki tulee kokonaisuudessaan mahtua 200 000 €
sisälle. Aina kun verovuosi vaihtuu, vanhimmat tuet putoavat laskennasta pois. Jos kävisi niin, että
hankkeeseen osallistuvalla yrityksellä on dm-katto täynnä, osallistuminen on mahdollista maksamalla
toimenpiteelle määritelty markkinahinta hankkeelle. Tällöinhän ko. toimijalle ei kohdistu lainkaan uutta
dm-tukea.

Kysymys: Miten de minimis katsotaan kolmannen sektorin hankehakemuksissa. Esim.
yhdistysorganisaatioiden?
Vastaus: Kolmannen sektorin hankehakemusten osalta de minimistä tarkastellaan kuten muidenkin
toimijoiden osalta, jos hakija harjoittaa hankkeessa taloudellista toimintaa. Asiaa tarkastellaan
tarvittaessa sekä hakijan osalta että mahdollisten kohderyhmänä olevien taloudellista toimintaa
harjoittavien toimijoiden osalta, onko hankkeessa jotain sellaista toimintaa, että tuki tulisi myöntää de
minimis –muotoisena.

Kysymys: Vaikuttaako rekisteröidyn, yleishyödyllisen yhdistyksen saama valtionavustus de minimis tukeen?
Vastaus: Jos hakijalla on aiemmin saatuja de minimis -muotoisena myönnettyjä tukia, ne otetaan
huomioon, jos haettavan hankkeen tuki ollaan myöntämässä myös de minimis -muotoisena (200 000 €
tukikatto de minimis -muotoista tukea kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana). Mikäli tuki ei ole
de minimis -muotoista, niin aiempi tuki ei vaikuta.

Kysymys: Miten pitkälle ajalle haetaan hankkeita avautuvassa haussa?
Vastaus: Hankkeen pituus riippuu tavoiteltavista tuloksista ja toimenpiteistä, mutta suosittelemme tässä
ensimmäisessä haussa kestoksi 3 v. Tarkennus: hankkeen toteutusaika voi olla lyhyempikin,
maksimikestoksi suositellaan 3 v.

Kysymys: Aukeaako Eura 2021 -haut kaikkialla Suomessa samanaikaisesti?
Vastaus: Hakuajat voivat vaihdella viranomaisittain/alueittain, joten kannattaa seurata hakuilmoituksia
EURA2021-järjestelmästä ja rakennerahastot.fi -sivuilta. Pohjois-Suomea koskevat hakuilmoitukset
löytyvät rakennerahastot.fi/pohjois-suomi

Kysymys: Koskeeko hakujen alkaminen huhtikuun puolivälissä vain PPELYä vai koko maan hakuja?
Vastaus: Hakujen käynnistyminen mahdollistuu tuolloin. Kukin RR-ELY kuitenkin päättää omista
aikatauluistaan. Pohjois-Pohjanmaan ELY avaa hankehaun heti kun se on mahdollista. Hakuajat löytyvät
EURA 2021-järjestelmästä ja Rakennerahastot.fi -sivustolta.

Kysymys: Mihin asti haku todennäköisesti kestää?
Vastaus: Haun kesto on n. kaksi kuukautta haun käynnistymisestä. Tämän hetken tiedon mukaan
(30.3.2021) haku avautuisi viikolla 16.

Kysymys: Milloin on realistista saada päätöksiä ja ajatella hankkeen käynnistyvän
Vastaus: Kuten infossa todettiin, hankehaut käynnistynevät pääsiäisen jälkeen viikolla 16. Hankehaku on
auki n. kaksi kuukautta haun avaamisesta. Haun päättyminen osuu siis kesälomakauteen, joka osaltaan
vaikuttaa hankkeiden käsittelyaikaan. Hakemusten käsittelyaikaan vaikuttaa tietenkin suuresti se, miten
hyvin hakemus on tehty. Kannattaa tutustua huolellisesti ohjelma-asiakirjaan ja mm. tämän infon
materiaaleihin uusiin yksinkertaistettuihin kustannusmalleihin liittyen. Ensimmäiset päätökset saataneen
syksyllä 2022.

Kysymys: Onko mahdollista saada jo ennen haun aukeamista listaa Eurassa kysyttävistä isommista
kysymyksistä? Saisi hankesuunnittelun ajoissa liikkeelle.
Vastaus: Hankehakemuksen suunnittelua varten kannattaa tutustua rakennerahastot.fi -sivuihin.
Esimerkiksi osiossa Hanketoimijalle -> Rahoituksen hakeminen -> Ohjeita rahoituksen hakemiseen on
hyviä vinkkejä suunnittelun tueksi. Lisäksi kannattaa tutustua ohjelma-asiakirjaan, siellä on määritelty
tuettavan toiminnan sisällöt, kohderyhmät, jne. EURA 2021 -järjestelmästä etusivun alareunasta löytyy
käyttöohjeet, joihin kannattaa tutustua ennen hakemuksen täyttämistä
https://static.eura2021.fi/ohjeet/EURA_2021_-kaytto-ohje_hakijalle_ja_hanketoteuttajalle.pdf

Kysymys: Kunnissa monesti eri ihmiset valmistelevat ja kunnanjohtaja allekirjoittaa, onko sama kuin
vanha eura2014, että allekirjoittaja kirjautuu omilla tunnuksillaan, jotta voi allekirjoittaa?
Vastaus: Tunnistautuminen ja allekirjoitusoikeudet toimivat samalla tavalla EURA2021- järjestelmässä
kuin EURA2014-järjestelmässä.

Kysymys: Siirtyykö aiemmin Eurassa 2014 olleet valtuudet suoraan myös Eura 2021 järjestelmään?
Vastaus: Kirjautuminen EURA2021-järjestelmään tapahtuu vahvasti tunnistautuneena Suomi.fitunnistuspalvelun kautta. Kirjautuminen edellyttää käyttäjältä Suomi.fi-palvelussa olevaa valtuutta EURA
2021:n palvelujen käyttöön. Mikäli käyttäjällä on voimassa olevat aiemman ohjelmakauden EURA 2014järjestelmän käyttöön oikeuttavat Suomi.fi -valtuudet, soveltuvat nämä sellaisenaan myös EURA 2021 järjestelmän käyttöön eikä uusia valtuuksia tarvitse hankkia.

Kysymys: Voiko siis asiakasosallistuja täyttää ESR aloituskaavakkeet itse?
Vastaus: Kyllä, osallistujatietojen ilmoittaminen tapahtuu sähköisesti.

Kysymys: Onko teillä tietoa TL5 suuntautuvasta rahoitushausta / avautuuko TL5 jo nyt kevään haussa?
Ja onko siihen liittyen suunnitteilla rahoittajan infotilaisuutta?
Vastaus: TL5 (Sosiaalisten innovaatioiden Suomi, erityistavoite 5 h Turvaverkkoja nuorten
tulevaisuuteen) ei käynnisty vielä keväällä. Toimintalinjaan liittyvä haku avattaisiin näillä näkymin vasta
syksyllä, mutta tarkkaa ajankohtaa ei ole tiedossa. Aikataulujen selvittyä järjestetään oma infotilaisuus
tästä toimintalinjasta.

