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Tervetuloa webinaariin! 

Voit esittää kysymyksiä webinaarin aikana chatissa
- Kaikkiin kysymyksiin ei välttämättä ehditä vastata 

webinaarin aikana
- Kysymyksistä kerätään aineisto, joka julkaistaan 

rakennerahastot.fi-sivuilla.

Esitysaineisto
Esitysaineisto tallennetaan rakennerahastot.fi-sivuille. 

Webinaari tallennetaan ja linkki lähetetään tilaisuuteen ilmoittautuneille. 



Maakuntien liittojen EAKR-haut

• Haku avataan välittömästi, kun EURA 2021 -järjestelmä sen mahdollistaa 
(arviolta maaliskuussa). 
− HUOM! Edellyttää EURA 2021 –järjestelmän teknistä valmiutta. 

• Uudenmaan liitto avaa haun koordinaatioonsa kuuluvien maakuntien 
liittojen puolesta:
− Hämeen liitto
− Kymenlaakson liitto
− Päijät-Hämeen liitto
− Uudenmaan liitto
− Varsinais-Suomen liitto

• Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-haut (Lahti, Turku, 
pääkaupunkiseutu) avautuvat samalla aikataululla aluehaun kanssa. 



Uudet rakennerahastot.fi-sivut avattu

Etelä-Suomen aluesivut 
Toiminta alueilla -valikossa.

Etelä-Suomen 
materiaalipankki aluesivujen 
navigointivalikossa.



Hakuinfojen aineistot materiaalipankissa

Uudenmaan liiton aineistot Materiaalipankin valikosta.



Ryhmähanke vai rinnakkaishankkeet?

• EURA 2021 –järjestelmän tekninen valmius ryhmähankkeiden osalta on vielä 
epävarmaa.

• LUE TARKASTI hakuilmoitus!
− Ilmoituksessa kerrotaan onko ryhmähankkeet mahdollisia haussa.

Ryhmähanke vai rinnakkaishankkeet?



Ryhmähankkeiden hakeminen kevään 
hauissa?

• Mikäli ryhmähanketoiminto on käytettävissä haun avautuessa, 
mahdollistetaan sen käyttö. 
− ilmoitetaan hakuilmoituksella, että haussa otetaan vastaan myös ryhmähankehakemuksia. 

• Mikäli ryhmähanketoiminto ei ole käytettävissä: haetaan erilliset 
rinnakkaishankkeet, joissa hankkeiden kytkeytyminen toisiinsa on kuvattu 
hankehakemuksilla. 
− Hakuilmoituksella kerrotaan selkeästi, että ko. haussa ei oteta vastaan 

ryhmähankehakemuksia, vaan useamman toteuttajan yhteiset hankkeet tulee hakea 
erillisinä rinnakkaishankkeina. 



Ryhmähanke
”suunnitelma A”



Yhteishanke ➔ Ryhmähanke

• Yhteishankkeet muuttuvat ryhmähankkeiksi.

• Ryhmähankkeella tarkoitetaan useamman toteuttajan yhdessä toteuttama, 
yhteiseen hankesuunnitelmaan perustuvaa hanketta
− Hankkeen toteuttamisesti tehdään sopimus, joka liitetään hankehakemukseen 

(rahoituslaki 40§ sekä eräiltä osin tarkemmin myös rahoitusasetuksen 5 luvussa).
− Sopimuksella määritetään: 

o Tuensaajien keskinäiset oikeudet ja velvollisuudet.
o Nimetään päätoteuttaja, joka vastaa hankkeen koordinaatiosta.



Ryhmähankehakemus

• Päätoteuttaja perustaa hakemuksen ja täyttää perustiedot hankkeesta.

• Muut toteuttajat kutsutaan ko. hakemukselle.
− Toteuttaja hyväksyy sähköpostiin saadun kutsun ja pääsee liittymään mukaan EURA 

2021 –järjestelmässä jo avattuun hakemukseen.
− Kukin osatoteuttaja täyttää omalta osaltaan hakemuksen EURA 2021 –järjestelmässä.

o Osa tiedoista kopioituu päätoteuttajan täyttämistä tiedoista.

• Jokaisella toteuttajalla oma hanke, jolle tehdään omat päätökset.

• Päätoteuttajalla edelleen kokonaisvastuu ryhmähankkeesta.
− Varmistaa tietojen oikeellisuuden koko hankkeen osalta.
− Jättää hakemuksen viranomaiskäsittelyyn.



Ryhmähankkeiden toteuttaminen
Yhteinen hankesuunnitelma & sopimus

Päätoteuttaja

• Aloittaa ryhmähankehakemuksen täyttämisen. 

• Lisää osatoteuttajat.

• Täyttää hakemuksen yhteisen osuuden.
− Lisäksi oman osatoteutuksensa.

• Tarkastaa osatoteuttajien osuudet ja jättää 
ryhmähankehakemuksen viranomaiskäsittelyyn.

Osatoteuttaja

• Saa kutsun osallistua ryhmähankkeeseen.
− Kirjautuminen EURA 2021 –järjestelmään kutsun 

linkin kautta.

• Täyttää hakemuksen loppuun omasta osuudestaan.

• Allekirjoittaa hakemuksen sähköisesti.

• Jättää hakemuksen päätoteuttajan tarkastettavaksi.

Osatoteuttaja Osatoteuttaja

Välittävä toimielin arvioi ryhmähankkeen kokonaisuutena.
Kaikkien toteuttajien on täytettävä tuen saajalle asetetut edellytykset.

Tukipäätös 
päätoteuttajalle

Tukipäätös 
osatoteuttajalle

Tukipäätös 
osatoteuttajalle

Tukipäätös 
osatoteuttajalle



Ryhmähankkeet – EI muutosta 
aiempaan

• Yhdessä toteutettava hanke (rahoituslain 4 §:n määritelmien kohta 15).
− Useampi kuin yksi tuen hakija / tuen saaja.
− Yksi rahoittava viranomainen (per ryhmähanke).

• Hankkeen toteuttaminen perustuu hakijoiden yhteiseen hankesuunnitelmaan 
ja sopimukseen.

• Päätoteuttajan vahva rooli säilyy.

https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210757#Pidm45237817036736


Ryhmähankkeet – UUTTA (1/2)
• Valtionavustuslain 27§:ssä tarkoitettua taloudellista yhteisvastuullisuutta ei 

sovelleta ryhmähankkeisiin.
− Ryhmähankkeissa kukin tuensaaja vastaa tuen takaisin maksamisesta vain oman 

hankkeensa osalta.

• Osahankkeissa voi olla keskenään erilaiset kustannusmallit.
− Tarkoituksenmukaisuus harkitaan aina tapauskohtaisesti.
− Esimerkiksi:

o Jossain osahankkeessa ostopalveluiden osuus ≥ 30% palkkakustannuksista → flat

rate 7%.
o Jokin osahankkeista voi olla perusteltua toteuttaa kertakorvaushankkeena (lump

sum).
− Palkkakustannuksien osalta vahva suositus yhdenmukaiselle mallille.

o Avattavassa haussa mahdollistettu vain palkkojen yksikkökustannukset.



Ryhmähankkeet – UUTTA (2/2)

• Päätoteuttajan ja kukin osatoteuttaja laativat itse omat 
maksatushakemuksensa. 
− Päätoteuttaja jättää viranomaiskäsittelyyn kaikkien osapuolten hakemukset.

• Erilliset päätökset tuen maksamisesta.
− Maksu suoraan kullekin tuen saajalle.



Ryhmähankehakemus EURA 2021

• Päätoteuttajan näkymä 
ryhmähankehakemukseen
− Päätoteuttaja pääsee 

siirtymään osahankkeiden 
välillä.



Tehtävät ryhmähankkeessa
Päätoteuttaja

• Avaa hakemuksen EURA 2021 –
järjestelmässä.

• Vie tiedot hankkeen yhteisiin tietokenttiin 
yhteisen hankesuunnitelman pohjalta.

• Lisää osatoteuttajien tiedot.

• Kokonaisvastuu hankkeen 
toteuttamisesta.
− Tarkastaa, että osatoteuttajien 

hakemukset noudattavat yhteistä 
hankesuunnitelmaa ja yhteistä sopimusta.

− Ei voi muokata osatoteuttajien syöttämiä 
tietoja, mutta voi tarvittaessa palauttaa 
korjattavaksi ennen hakemuksen 
jättämistä viranomaiselle.

• Jättää valmiin hakemuksen 
viranomaiskäsittelyyn.

Osatoteuttaja(t)

• Päätoteuttaja kutsuu mukaan 
osatoteuttajan hakemukselle.

• Täyttävät oman osahankkeen 
hakemuksen (sis. Budjetin).
− Osa tiedoista kopioituu hakemukselle 

päätoteuttajan täyttämien tietojen 
perusteella.

• Täydentävät tarvittaessa päätoteuttajan 
pyynnöstä.



Kustannusmallit eri osahankkeissa

• Ryhmähankemalli mahdollistaa eri kustannusmallien (flat rate 40 / flat rate 7 
/ lump sum) käyttämisen eri osahankkeissa.
− EURA 2021 ohjaa kullekin hankkeelle soveltuvan kustannusmallin valinnassa
− Kustannusmalleja on tarkemmin esitelty 27.1. pidetyssä hakuinfossa

https://rakennerahastot.fi/etela-suomi/materiaalipankki/uudenmaanliitto/hakuinfot


Ryhmähankepäätös

• Hanke arvioidaan kokonaisuutena.

• Jokainen osahanke saa oman yhteiseen 
hankesuunnitelmaan perustuvan 
rahoituspäätöksen.



Rinnakkaishanke
”suunnitelma B”



Toteutus rinnakkaisina hankkeina

• Jokainen osatoteuttaja tekee oman itsenäisen hankehakemuksen
EURA 2021 –järjestelmässä.
− Kukin jättää hakemuksen itse käsittelyyn.

• Hakemukset arvioidaan itsenäisinä hankkeina.
− Kunkin hankkeen tulee olla toteutettavissa erillisinä itsenäisinä hankkeina.

• Hankkeille tehdään omat päätökset, hankkeet merkitään 
koontitunnuksella samaan kokonaisuuteen kuuluviksi.



Huomioitavaa rinnakkaishankkeissa

• Nimetkää hankkeet selkeästi ja 
yhdenmukaisesti

• Kertokaa hankehakemuksella, että kyseessä on 
tiettyyn hankekokonaisuuteen liittyvä hanke

− Tiivistelmässä (lyhyesti, 1-2 lauseella)
− Hakemuksen kohdassa Yhteydet muihin 

hankkeisiin
o Löytyy välilehdeltä Täydentävät tiedot
o Lisää muiden rinnakkaishankkeiden tiedot 

(hakemusnumero, nimi ja kuvaus, miten 
liittyy omaan hankkeeseesi) 

− Oman hankkeen hakemusnumero löytyy oman 
organisaation EURA 2021 –etusivulta tai 
hakemuksen Viestit ja tukitoiminnot –
välilehdeltä → kerro tämä muille oman 

rinnakkaishankkeen toimijoille



Kiitos!


