
    

 
Alle on koottu Uudenmaan liiton järjestämissä hakuinfoissa esiin tulleet kysymykset ja niiden 
vastaukset. 

Kestävän kaupunkikehittämisen hakuinfo 17.1.2022 

Tarkoituksena on tehdä valmisteluhanke, joka on kansainvälinen Toisin sanoen tutkitaan, miten muissa 

maissa hankkeeseen liittyvät asiat hoidetaan. Tämä toteutettaisiin ostopalveluna. Onko tämä mahdollista 

kustannusmalleissa? Suurin osa on oma työ 

Kustannusmalleista on tarkemmin kerrottu 27.1. infossa. EURA-järjestelmä ohjaa kustannusmalleissa, 

lähtökohtana on FR40%, mutta jos muut kustannusmallit mahdollisia, järjestelmä antaa tästä herätteen. 

Kuvatun kaltainen hanke voisi olla mahdollinen toteuttaa myös kertakorvaushankkeen (eli Lump Sum -

hankkeena). 

Onko mahdollista, että ryhmähankkeissa yhtenä partnerina toimisi alueellinen seura, ei yhdistys? 

Tuenhakijan tulisi selvittää mikä on kyseisen alueellisen seuran organisaatiotyyppi (jos ei ole yhdistys). 

Tarvittaessa hakija voi olla suoraan yhteydessä rahoittajaan. 

 

Millaisella syklillä pääkaupunkiseudulla tullaan avaamaan Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR -hakuja 

jatkossa ja milloin/mistä niistä tulee ennakkotietoa? Onko arvioita seuraavan haun ajankohdasta? 

Kaikista hausta tiedotetaan rakennerahastot.fi-sivustolla, joten sivustoa kannattaa seurata. 

Pääkaupunkiseudun ekosysteemisopimuksessa lähtökohtana on, että olisi 1–2 hakua/vuosi 

ohjelmakauden ajan. Vuonna 2022 on tarkoitus järjestää vielä yksi haku, jonka tarkka ajankohta ei ole 

vielä tiedossa. Vuoden 2022 osalta Lahden ekosysteemisopimus pyrkii jakamaan kaikki rahat kevään 

haussa, jolloin tänä vuonna toista hakua ei avattaisi. Turun ekosysteemisopimus suunnittelee vuodelle 

2022 myös toista hakukierrosta, jonka teemoja ei ole vielä päätetty. 

 

Tuleeko pks-sopimukseen mahdollisesti samoja teemoja auki vielä uudestaan tänä vuonna (erityisesti 

älykkäät ja kestävät kaupunkiratkaisut)? 

Teemoista ei ole vielä päätöksiä, mutta on mahdollista, että avataan samoja teemoja myös 2. 

kierroksella. 

  



    

Maakuntien liittojen EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa 
24.1.2022 

Ennakkokysymys: Olisin kiinnostunut kuulemaan ylialueellisista ja ylimaakunnallisista hankehauista. 

Kaksi hakijaorganisaatiota eri maakunnista. Toinen hakijaorganisaatio toimii lisäksi kahden eri 

maakunnan alueella, jotka ovat eri suuralueita. 

Tätä asiaa on käsitelty webinaarissa 17.2. 

 

Oliko niin, että maakuntien liitot eivät voi tukea hankkeita, joissa tehdään toimenpiteitä jonkin 

yritysryhmän kasvuun ja tki-toiminnan aktivointiin liittyen? Ja ettei edes de minimis -säännön mukaan 

voisi yksittäinenkin yritys olla toiminnan kohteena. Eikö edes osana laajempaa ohjelmaa? 

Suomen kansallisen lainsäädännön pohjalta maakunnan liitto ei voi myöntää tukea yksittäiselle 

yritykselle sen oman liiketoiminnan kehittämiseen. Maakunnan liiton rahoittamissa hankkeissa kyse on 

aina laajemmasta aluekehittämisvaikutuksesta. De minimis -kysymyksiä on käsitelty tarkemmin 31.1. 

webinaarissa.  Laajemmassa aluekehittämishankkeessa tukea voi kanavoitua osittain myös yksittäisille 

yrityksille (de minimis -toimenpiteen kautta). Tällöin on huolehdittava myös vähämerkityksisen tuen 

määrittelystä kullekin yritykselle. Maakunnan liittojen myöntämän tuen lähtökohtana on näissäkin 

hankkeissa laajemmat aluekehitysvaikutukset. Pääosin maakunnan liittojen myöntämä tuki ohjautuu 

alueellisille ja seudullisille kehittämisyhtiöille, alueellisille erityisohjelmia toteuttaville organisaatiolle, 

järjestöille, kunnille ja ammattikorkeakouluille sekä yliopistoille. Suorat yritystuet myöntää aina ELY-

keskus. 

 

Onko siis niin, että vaikka Hämeen liitolla ei ole tuohon kohtaan 1.3 rahoitusta, niin muilla 

maakuntaliitoilla on? Edustan yrittäjien ammattiliittoa (ry), jonka puitteissa olisi mahdollista toteuttaa 

varmasti monenlaista hanketta, mutta ei mahdollisuutta yritystukeen.  

Kukin maakunta määrittelee käytettävissä olevat erityistavoitteet vuosittain rahoitussuunnitelmassaan. 

Maakuntien esityksissä on kerrottu avoinna olevat erityistavoitteet, nämä kerrotaan myös EURA 2021 -

järjestelmässä julkaistavassa hakuilmoituksessa. 

 

Onko Päijät-Hämeeseen suunnitteilla hakua syksyksi? 

Ei ole varsinaisesti suunniteltu. Päijät-Hämeen liitto odottaa ensin ensimmäisen haun läpiviennin ja 

katsoo, kuinka paljon hakemuksia tulee ensimmäiseen hakuun. 

 

Hankkeita valmistelevien toimijoiden työtä auttaisi, jos hakuun tulevat teemat / erityistavoitteet olisivat 

aikaisemmin tiedossa. Milloin Uudenmaan syksyn EAKR haun teemat ovat tiedossa? 

Uudenmaalla syksyllä tulee olemaan avoinna ainakin erityistavoitteet 1.2 ja 2.2. Varsinaiset haun 

painotukset käsitellään maakunnan yhteistyöryhmässä ja sen sihteeristössä vasta myöhemmin.  

 

Kysyn nyt hyvin yleisen kysymyksen: Ensimmäinen hakuaika on suunniteltu aukeamaan helmikuun 

lopulla. Tiedetäänkö milloin seuraavat hakuajat ovat, jos tähän hakuun ei vielä ehdi? 

Tulevia hakuja ei ole vielä tarkemmin määritetty. Näistä tiedotetaan tarkemmin lähempänä ajankohtaa.  

 

 



    

Hei, valitettavasti ymmärtäisin, että ilmastonmuutokseen sopeutumiselle on nyt aika heikosti tukea 

tarjolla, kun se (erityistavoite 2.iv/2.2) on jätetty Uudenmaan hausta pois ja myös 

ekosysteemirahoituksesta. 

Uudenmaan liitto tulee avaamaan ilmastonmuutoksen sopeutumisen erityistavoitteen 2.2 syksyn 2022 

hakuun. 

 

Ilmeisesti hakujen siirtyminen vaikuttaa myös Kestävän kaupunkikehittämisen haun avautumiseen? 

Kyllä vaikuttaa, tästäkin tiedotetaan heti, kun varmistuu. Uudenmaan liitto avaa sekä maakuntien 

liittojen että kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-haut heti kun se on teknisesti mahdollista. Kaikki 

tässä yhteydessä avattavat haut noudattelevat pitkälti samaa aikataulua.  

 

Saako ylimaakunnallisista hankkeista lisäpisteitä eli kannustetaanko niihin? 

Hakemusten arviointikriteerejä on tarkasteltu tarkemmin torstain 27.1. webinaarissa. Ylimaakunnallisista 

hankkeista ei varsinaisesti saa lisäpisteitä arvioinnissa, mutta olemme kannustaneen myös 

ylimaakunnallisten hankkeiden hakemiseen. Yhteiskehittäminen on aluekehittämisen perusperiaatteita ja 

ylimaakunnallisuus voi olla etu, mikäli se on hankkeen sisällön ja vaikuttavuuden kannalta perusteltua. 

Välttämätöntä se ei ole. Useamman toteuttajan yhdessä toteuttamia hankekokonaisuuksia käsitellään 

tarkemmin 17.2. webinaarissa. 

 

Onko jotakin osviittaa, milloin rinnakkaishankkeet tulee hakea erillisinä, eikä yhtenä ryhmähankkeena? 

Mikäli toiminnallisuus ei ole käytettävissä haun avautuessa, tulee hankekokonaisuus hakea 

rinnakkaishankkeina. Mikäli ryhmähanketoiminto on käytettävissä EURA 2021 -järjestelmässä haun 

avautuessa, on se mahdollinen. Asiasta kerrotaan hakuilmoituksessa. Tästä on ohjeistettu tarkemmin 

webinaarissa 17.2. 

 

Onko jo tietoa, kumpi palkkakustannusmalli tulee helmikuun lopussa avautuvaan hakuun?  

Haussa käytettävä palkkakustannusmalli on palkkojen yksikkökustannusmalli (tuntitaksa). 

 

Osaatteko vielä sanoa, minkälaisella aikataululla rahoituspäätöksiä voidaan haetuille hankkeille antaa? 

Haun avautumis- ja päättymisajankohta ovat vielä epäselviä. Näin olleen emme pysty sanomaan, milloin 

rahoituspäätökset tehdään. Uudenmaan liiton tavoite vielä toistaiseksi on, että hakemuksia päästäisiin 

käsittelemään ennen kesälomia, mutta varmaa aikataulua on mahdoton sanoa. Aikatauluun vaikuttavat 

myös maakunnittaiset käsittelyprosessit (MYRS/MYR, mahdollisesti maakuntahallitus). 

 

Käsitelläänkö tulos- ja tuotosindikaattoreita tulevissa infoissa? Tai onko niistä muualla lisämateriaalia?  

Indikaattoreista on kerrottu webinaarissa 31.1. 

 

Voivatko ryhmähankkeet tai rinnakkaishankkeet olla ylimaakunnallisia ensimmäisessä haussa, jos 

kyseinen erityistavoite on auki kaikissa ao. maakunnissa? 

Kyllä voi olla. Ylimaakunnallisten hankehakemusten osalta kannattaa varmistaa hankkeen sisällön 

kiinnittyminen kaikkien kohdemaakuntien alueellisiin strategioihin. Tarkemmin ryhmähankkeita on 

käsitelty webinaarissa 17.2. 

 

  



    

Onko EAKR-hankkeilla ja ESR+-hankkeilla samanlainen tavoiteaikataulu hakujen, myöntöpäätösten ja 

mahdollisten aloitusaikataulujen suhteen? 

ESR+:n osalta RR-ELY-keskus vastaa hausta ja sen aikataulusta. Monilla rahoittajilla on kuitenkin valmius 

avata oma hakunsa heti, kun EURA 2021 -järjestelmä sen mahdollistaa. Tiedossa on, että myös Hämeen 

ELY-keskus valmistautuu avaamaan ESR-haun maaliskuussa, mikäli se on mahdollista.  

 

Onko ryhmähanke käytännössä myös kahden partnerin yhteinen hanke? Eli nyt voisi hakea vain yhden 

organisaation toteuttamaa hanketta? 

Ryhmähankkeista on kerrottu tarkemmin 17.2. järjestetyssä webinaarissa. Ryhmähanke voi olla kahden 

tai useamman toteuttajan yhteinen hanke.  

 

Voivatko ryhmä/rinnakkaishankkeet olla ylialueellisia? 

Kyllä voi olla.  

Hankkeiden valinta, kustannusmallit 27.1.2022 

Onko tarkoitus, että haun viimeinen päivä pysyy samana kuin ilmoitettu vaikka ensimmäinen päivä 

viivästyy? 

Uudenmaan liiton arvio on, että haku pidetään auki 5–6 viikkoa. Haun päättymispäivä selviää, kun haun 

avaamispäivästä saadaan varmuus. Haussa kuitenkin pyritään mahdollisimman napakkaan hakuun, jotta 

myös hankkeet saadaan käyntiin ripeästi. Hankkeiden ja hakemusten valmistelu kannattaa aloittaa jo 

nyt, vaikka järjestelmään ei vielä pääsisikään. Hakuinfojen webinaarisarjasta saa kaiken tarvittavan tiedon 

siitä, mitä valmistelussa tulee huomioida ja millainen hakemuksen sisältö on. 

Ovatko hankkeen kustannukset tukikelpoisia (omalla riskillä) hakemuksen käsittelyyn jättämisen jälkeen? 

Kustannukset ovat tukikelpoisia aikaisintaan siitä päivästä, kun hakemus on jätetty 

viranomaiskäsittelyyn. Hankkeen käynnistymispäivä kirjataan hakemuslomakkeelle. Ennen 

rahoituspäätöksen saamista hankkeen käynnistäminen on kuitenkin mahdollista tuensaajan omalla 

riskillä. Tällaisessa tilanteessa kannattaa olla yhteydessä rahoittajaan. 

 

Tuleeko lähempänä hakua vielä "Hakijan opas" -tyyppinen opus, joka on aiemmin toiminut hienosti 

hakemisen tukena? 

Kyllä tulee, hakijan ohjeistus tulee materiaalipankkiin. Tämä linkitetään myös Eura 2021 -järjestelmässä 

olevaan hakuilmoitukseen. 

Voiko hakemus kirjoittaa kokonaan englanniksi?  

Hallintoviranomainen on linjannut, että ohjelmassa käytettävät kielet ovat suomi ja ruotsi (viralliset 

kielet). Muita kieliversioita ei hakemuslomakkeista tarjota.  

Onko muissa vastauksissa, kun tiivistelmässä merkkimäärärajoitus? 

Tämänhetkinen tieto on, että myös muissakin kohdissa olisi tuo 4000 merkin maksimimäärä. Teksteissä 

kannattaa siis keskittyä oleelliseen tietoon, ja tuohon merkkimäärään mahtuu kyllä hyvin tietoa. 



    

Osallistuvien organisaatioiden (partnereiden) ei siis itse tarvitse kirjautua Euraan, onko näin? Eli 

pääpartneri hoitaa hakemuksen täyttämisen kokonaisuudessaan (ryhmähankkeessa)? Eritelläänkö 

partnereiden budjetit (kustannukset) hakemuksessa? 

Ryhmähankkeissa osatoteuttajat täyttävät jokainen omalta osaltaan hakemuksen. Päätoteuttajalla on 

koordinaatiovastuu koko hankkeesta. Kaikkien hankkeen tuenhakijoiden (myös osatoteuttajien) tulee 

kirjautua järjestelmään ja täyttää tarvittavat tiedot omalta osaltaan. Tämä sisältää myös kunkin 

toteuttajan kustannus- ja rahoitussuunnitelman. Ryhmähankkeista on kerrottu tarkemmin webinaarissa 

17.2. 

Voiko erityisperusteiden perusteita täydentää, jos niin pitkälle pääsee 

Hakemusten arviointi tehdään viranomaiskäsittelyyn jätetyn hakemuksen pohjalta. Jos viranomainen 

tarvitsee lisätietoa ennen rahoituspäätöksen tekemistä, sitä pyydetään tuenhakijalta. 

 

Kuinka pitkä hankkeen toteutusaika voi olla uudella ohjelmakaudella? 

Lainsäädännöstä on poistunut rajaus hankkeiden enimmäiskestosta. Uudenmaan liitto ja sen 

koordinaatioon kuuluvat maakunnan liitot suosittelevat valmistelemaan enintään 3 vuoden hankkeita. 

 

Hankkeelle voidaan hakea lisää henkilöresursseja vasta, kun on tiedossa positiivinen rahoituspäätös. Mitä 

tällainen tilanne vaikuttaa hankearvioinnissa? 

Mikäli tällä tarkoitetaan hankehenkilöstön rekrytointia, tämä on tyypillinen tilanne. Tässä kohtaa 

arvioimme tuenhakijaorganisaation kompetenssia varmistaa riittävät toimintaedellytykset ja resurssit. Se, 

että hankehenkilöstö rekrytoidaan vasta rahoituksen varmistuttua, ei siis ole mitenkään este tuen 

hakemiselle. 

 

Tuleeko ET1.3 haettavaksi vain yksittäisille pk-yrityksille vai myös esim. kehitysyhtiöille, jotka tuottavat 

hankkeessa palveluja useille pk-yrityksille? 

Haettavat erityistavoitteet vaihtelevat maakunnittain. Näistä on kerrottu tarkemmin hakuinfossa 24.1. 

Maakunnan liitto ei voi kuitenkaan myöntää rahoitusta yksittäiselle yritykselle sen oman liiketoiminnan 

kehittämiseen. Yritystuet myönnetään ELY-keskuksesta. 

 

Voiko henkilö olla hankkeessa tietyn määräajan miniminä olevalla 20% työajalla? Ei tarvetta 

kokoaikaiselle 20% henkilölle, mutta osalle hankeaikaa kylläkin. 

Jos hankkeen toteuttamiseksi tehtävä työ vie vain osan henkilön työajasta tai henkilö työskentelee 

lyhytaikaisesti hankkeessa, palkkakustannusten tukikelpoisuuden edellytyksenä on, että tuen saajan 

osana tukihakemustaan esittämä ja välittävän toimielimen tukipäätöksessä hyväksymä hanketta koskeva 

työaikaosuus on vähintään 20 prosenttia vuotuisesta 100 prosentin työaikaosuutta vastaavasta 

työajasta. Perustellusta syystä välittävä toimielin voi tukipäätöksessä hyväksyä pienemmänkin 

työaikaosuuden, joka ei kuitenkaan saa olla vähemmän kuin 10 prosenttia 100 prosentin työaikaosuutta 

vastaavasta vuotuisesta työajasta. (Tukikelpoisuusasetus 866/2021 5 §.) Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, 

että jos henkilön työaikaosuus on 20 % vuotuisesta työajasta, voi hän työskennellä vuoden aikana joko 

keskimäärin 20 % joka kuukausi, tai esimerkiksi kokoaikaisena hanketyöntekijänä 2,4 kuukauden ajan tai 

esimerkiksi 50 % työaikaosuudella 4,8 kuukauden ajan. 

 

3000€ alv 0 vai sis. alv? (tarkoittaa kone- ja laitehankintoja) 

Kustannukset käsitellään ilman alvia. 

 

  



    

Tarviiko hankehakemukseen kertoa mitä flat rate -kuluja hanke tulee sisältämään? 

Flat rate-kustannuksia ei tarvitse yksilöidä, mutta ne tulee kuitenkin olla johdettavissa 

hankesuunnitelmasta. Eli myös flat rate -osuus on tukea hankkeen toteuttamiseen ja se on tarkoitettu 

hankkeesta aiheutuviin kustannuksiin.  

 

Avataanko kaikki kustannusmallit: flat rate 40% ,7% ja 1,5% kevään EAKR-haussa? 

Kyllä, kaikki mahdolliset flat rate -mallit ovat käytössä helmikuun hauissa. Myös kertakorvaus avataan. 

 

Mikä on matkapäivän pituus? 

Matkapäivällä tarkoitetaan enintään 24 tunnin pituista ajanjaksoa, joka alkaa henkilön lähtiessä matkalle 

virka- tai työpaikaltaan tai asunnoltaan. Matka päättyy henkilön palatessa matkalta virka- tai 

työpaikalleen tai asunnolleen. Jokainen alkava matkapäivä oikeuttaa yksikkökustannuksen mukaiseen 

korvaukseen.  

 

Kun matkakulut korvataan matkakustannusten yksikkökustannusmallilla niin jos hankkeessa on sen 

toteutusajalla arvioitu tulevan useita matkoja (esim. ulkomaille) niin tuleeko hankehakemuksessa jo 

hakuvaiheessa kertoa kukin matka erikseen ja siihen matkaan liittyvät arvioidut matkan kustannukset? 

Hankesuunnitelmassa tulee antaa arvio koti- ja ulkomaan matkapäivistä ja perustella 

matkakustannuksen tarpeellisuus sekä liittyminen hankkeen toimenpiteisiin.  

 

Pitääkö kirjoittaa matkaraportti ulkomaan matkoista? 

Maksatuksessa toteutuneet matkat todennetaan matkalaskulla, josta käy ilmi matkan alkamis- ja 

päättymisajankohta sekä matka- tai kokousraportilla. Aineistosta on käytävä selkeästi ilmi matkan 

tarkoitus kaikkien matkalle osallistuvien osalta ja se, että matka aiheutuu hankkeesta. 

 

Jos todelliset matkakustannukset ylittävät yksikkökustannusmallin mukaisen päivähinnan, niin voiko yli 

menevät kulut kattaa flat ratesta ja/tai pitääkö ne raportoida? 

Kyllä ne voi kattaa flat ratesta, ja näitä ei tarvitse raportoida. 

 

Minkä kokoisia investoinnit voivat maksimissaan olla investointihankkeessa? 

Alueellisen kehittämistuen hankkeeseen sisältyvän investoinnin kustannusten enimmäismäärä voi olla 

enintään puolet hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. 

 

Onko ulkomaan matkojen edellytyksenä aktiivinen osallistuminen, esim. hankkeen esittely tai 

osallistuminen messuständillä? 

Ulkomaan matkan tulee jollakin tapaa liittyä hankkeen sisällölliseen toteutukseen. Se voi olla esim. 

messuosastolla näytteillepano. 

 

Mikä kevään haussa on korkein mahdollinen hankkeille myönnettävä valtio+EU -tuen osuus? 

Suomen kansallisen sääntelyn mukaisesti kehittämishankkeessa tuen määrä on enintään 80 % hankkeen 

hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista ja investointihankkeessa ja kehittämishankkeeseen sisältyvässä 

investoinnissa tuen määrä on enintään 70 % investoinnin hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. 

Uudenmaan liiton ja sen koordinaatioon kuuluvien maakuntien liittojen suositus on, että tuenhakijat 

varautuvat kuitenkin lakisääteistä maksimia pienempään, noin 70 % tukiosuuteen kehittämishankkeissa. 

Myöskään euromääräistä kattoa ei ole määritelty. Hakuinfossa 24.1. on kerrottu haussa haettavissa 

olevat maksimi jaettava rahoitus, jonka perusteella voi tehdä arvioita yksittäisen hankkeen maksimikoko.  



    

 

Pitääkö täyttää tehtävälomake hallintohenkilöstöistä, joiden palkat menee Flat Rate -osuuteen? Ja pitääkö 

laskea palkkakustannukset samalla tavalla kuin hankehenkilöstön? 

Ei tarvitse. 

 

Jos hankehenkilö vaihtuu ja tuntitaksa muuttuu (=nousee) alle tuon 10% niin voiko sitä silti muuttaa vai 

pitääkö muutoksen olla yli tuon 10% että tuntitaksan muutos hyväksytään? 

Hankesuunnitelmassa hyväksytty tuntitaksa on tehtäväkohtainen, eikä se ole sidoksissa tehtävää 

hoitavaan henkilöön. Tuntitaksa voi muuttua esimerkiksi, jos kyseinen tehtävä hankkeen aikana muuttuu 

sisällöltään vaativammaksi. Muutoksen tulee olla yli 10 %, että tuntitaksaa tarkastetaan. 

 

Millä tarkkuudella työn ajankohta pitää ilmoittaa? Riittääkö kuukauden tarkkuudella? 

Uudenmaan liitto edellyttää työn tekemisen ajankohdan kirjaamista päivän tarkkuudella. 

 

Puhutaanko tässä tehollisesta työajasta vai kirjataanko myös lomat yms. poissaolot? 

Tukikelpoisten palkkakustannusten laskentaan on käytettävä vain työskenneltyjä tunteja. Lisäksi 

tukikelpoisten palkkakustannusten laskentaan voidaan käyttää sairausloman ajan ja perhevapaan ajan 

tunteja siltä osin kuin tunneista on aiheutunut kustannuksia tuen saajalle ja tuen saaja ei ole saanut eikä 

ole oikeutettu saamaan niistä korvausta muualta. 

 

Ei enää 3a ja 3b lomakkeita maksatuksiin?  

Maksatushakemusten täyttö ja käsittely tulee nopeutumaan, kun hallinnollinen työ vähenee. 

 

Hankkeiden vaikuttavuus, seuranta ja hallinto 31.1.2022 

ennakkokysymys: Millä keinoin ja mittarein hankkeiden vaikuttavuutta seurataan ja arvioidaan. 

Arvioidaanko hankkeen tuomia vaikuttavuutta hankkeen elinajan jälkeen? 

Hankkeen seurantaprosessi keskittyy lyhyen aikavälin tietojen tuottamiseen. Tuotokset kuvaavat määriä 

eli toiminnan volyymia ja tulokset kuvaavat toiminnan välittömiä aikaansaannoksia. Loppuraportti ja 

viimeinen seurantaraportti toimitetaan 4 kk sisällä hankkeen päättymisestä, joten vielä hieman hankkeen 

päättymisen jälkeen syntyneet indikaattorit ehtivät raportointiin mukaan. Hankehakemuksella on 

kuitenkin kysymys koskien pitkän aikavälin vaikuttavuutta: mitä pitkän aikavälin vaikutuksia hankkeella 

saadaan aikaan? Hankehakijan tulee siis arvioida vaikuttavuutta jo hakemusvaiheessa ja sitten erityisesti 

loppuraportilla, jossa peilataan hankkeen toteumaa hankesuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. 

Rahoittaja puolestaan arvioi vaikuttavuutta hakijan/hankkeen raportoinnin pohjalta ja laajemmin 

hankkeiden vaikuttavuutta arvioidaan ohjelmatasolla.  
 

Ovatko hakemuslomakkeen kysymykset jo jossakin nähtävissä?  

Esimerkiksi edellisen webinaarisessiomme aineistosta löytyy hakemuslomakkeen sisällöistä. Myös EURA 

2021 -järjestelmän käyttöohjeet löytyvät jo järjestelmän etusivulta. Hakemuksen sisältöä esiteltiin 

otsikkotasolla koulutuksissa 17.1. ja 24.1. 

https://rakennerahastot.fi/documents/91635434/107561740/27.1.2022+Hakemuslomake+ja+sen+t%C3%A4ytt%C3%A4minen.pdf/9169ef32-dce3-a26f-49be-07eeb4d6ba45/27.1.2022+Hakemuslomake+ja+sen+t%C3%A4ytt%C3%A4minen.pdf?t=1643368127146
https://static.eura2021.fi/ohjeet/EURA_2021_-kaytto-ohje_hakijalle_ja_hanketoteuttajalle.pdf
https://static.eura2021.fi/ohjeet/EURA_2021_-kaytto-ohje_hakijalle_ja_hanketoteuttajalle.pdf


    

RCO14 Digipalvelujen... voiko tuki olla myös muuta kuin taloudellista eli esim. osaamisen kehittämistä? 

Tuolla indikaattorilla nimenomaisesti haetaan sitä, että hankkeeseen osallistuva organisaatio saa 

hankkeen toimenpiteestä tukea digipalvelun kehittämiseen. Tässä ei tarkoiteta euroja tai rahallista tukea, 

vaan toimenpiteeseen osallistuvaa organisaatiota. Toimenpiteen tulee olla digipalvelun tai sovelluksen 

kehittämiseen liittyvä. 

Onko organisaatiotyypeille (esim. tutkimuslaitokset, julkiset organisaatiot) saatavilla tarkempia 

määrittelyjä? 

Tutkimusorganisaatioiksi luokitellaan lähtökohtaisesti yliopistot, korkeakoulut ml. AMK:t, ja 

tutkimuslaitokset. Tutkimusorganisaatioksi voi lukea myös valtion viranomaisen, kunnan elinkeinoyhtiön, 

muun julkisoikeudellisen oikeushenkilön tai säätiön, mikäli se täyttää seuraavan määritelmän: 

Tutkimusorganisaatio on organisaatio, jonka ensisijainen tavoite on 

- harjoittaa itsenäisesti perustutkimusta, teollista tutkimusta, tai soveltavaa tutkimusta ja siihen 

liittyvää kehittämistä, sekä 

- levittää niistä saatuja tuloksia kouluttamalla, julkaisuin ja muilla tavoin tietoa ja osaamista siirtämällä. 

Löytyykö jostain kattava lista kaikista mahdollisista tuotosindikaattoreista. Excel? 

Indikaattorit on kerrottu ohjelma-asiakirjassa jokaisen erityistavoitteen yhteydessä 

“RCO10 Yritykset yhteistyössä tutkimusorganisaatioiden kanssa. Yhteistyöllä tarkoitetaan aktiivista 

osallistumista tutkimukseen ja siihen liittyvään kehittämiseen.” Riittääkö siis kehittämiseen osallistuminen 

vai pitääkö osallistua sekä tutkimukseen että kehittämiseen? Lasketaanko tähän esim. yritykset, jotka 

kehittävät tutkimusorganisaatioiden ylläpitämällä innovaatioalustalla prosessejaan, tuotteitaan ja 

palveluitaan? 

Yhteistyö voi olla uutta tai olemassa olevaa ja sen tulisi kestää ainakin hankkeen toiminnan ajan. 

Yhteistyöllä tarkoitetaan aktiivista osallistumista tutkimukseen ja siihen liittyvään kehittämiseen. RCO 10 

on indikaattori, johon on EURAssa automaatio tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden hankkeille (kaikki 

ko. luokiteltuun hankkeeseen osallistuvat yritykset kerryttävät tätä indikaattoria). 

Miten DIH-innovaatiokeskittymät määritellään, ketä ne ovat? 

DIH (Digital Innovation Hub) on organisaatio tai yhteenliittymä, joka tarjoaa palveluita asiakkaidensa 

digitaalisen uudistumisen ja/tai innovaatioiden hyödyntämisen tai tuottamisen tukemiseksi 

digitalisoituvassa toimintaympäristössä. Eurooppalaisista digitaalisista innovaatiohubeista (EDIH) lisää 

esim. työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta. Uudistuva ja osaava Suomi -ohjelmasta voidaan tukea myös 

muuta, kuin tämän virallisen EU-statuksen EDIH-toimintaa. Esimerkiksi alueellinen DIH-toiminta voi olla 

tuen piirissä.  

 

Miten määritellään "aktiivinen toiminta" esim. NO03 Yhteiskehittämiseen osallistuvat yritykset: 

"...yrityksen panoksen tulee olla luonteeltaan aktiivista" 

Voi raportoida sellaisia yrityksiä, jotka osallistuvat pitkäjänteisesti hankkeen toimintaan.  

 

Miten indikaattoreita seurataan/raportoidaan ryhmähankkeissa, kun nyt jokainen osahanke saa oman 

päätöksen Eurassa? Esim. RCO10, jos yksi ryhmähankkeen toteuttajista on tutkimuslaitos. Ovatko 

osallistuneet yritykset tämän piirissä vain ko. osahankkeen osalta vai koko hankkeessa? 

Tämänhetkisen tiedon mukaan, jokainen osahanke raportoi omat indikaattorinsa. Näin ollen ne toimijat, 

jotka on rahoittaja luokitellut tutkimuslaitokseksi, voivat tämän indikaattorin raportoida. 

  

https://tem.fi/documents/1410877/12563187/Ohjelma-asiakirja,+VN_versio.pdf/ee1c5ae3-fa89-9738-91dc-c5e8c93bb52e/Ohjelma-asiakirja,+VN_versio.pdf?t=1634818106265
https://tem.fi/digitaaliset-innovaatiohubit


    

Tarviiko yhä tehdä indikaattorien jäljitysketjua niinkuin vanhassa EAKR:ssä? 

Kyllä tarvitaan, indikaattoreiden tulee perustua dokumentointiin, eli jäljitysketju tulee aina olla olemassa. 

Uudella ohjelmakaudella indikaattorien jäljitysketjua korostetaan aikaisempaakin enemmän. Tuensaajilla 

tulee olla valmius todentaa hankkeessa syntyvät indikaattorit jäljitysketjun avulla.  

Miten yritys määritellään? Voidaanko yritykseksi laskea esim. liiketoimintaa harjoittava yhdistys tai 

säätiö? 

Lähtökohtaisesti yritys on organisaatiomuodoltaan yritys. Poikkeuksena tästä on de minimis -

valtiontukisääntö, jossa määritelmä on laajempi. De minimis -tuen osalta yritykseksi voidaan katsoa 

myös yhdistys tai säätiö, mikäli se harjoittaa taloudellista toimintaa. 

Onko yhteiskehittelytyyppinen työpaja, jonka kaikki tuotokset julkaistaan yleiseksi hyödyksi de minimistä? 

Kun kyseessä on yhteiskehittäminen ja aineisto on yleisesti hyödynnettävissä, kyseessä ei ole de 

minimistä. 

Ryhmähankkeet 17.2.2022 

Ennakkokysymys Ovatko ryhmähankkeet mahdollisia myös ESR+-haussa? 

Uudenmaan liitto ohjeistaa ainoastaan omassa toimivallassa (Hämeen, Kymenlaakson, Päijät-Hämeen, 

Uudenmaan ja Varsinais-Suomen maakuntien liittojen EAKR hankkeet sekä Lahden, Turun ja 

pääkaupunkiseudun kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-hankkeet) olevien hankkeiden osalta, muiden 

rahoittajien osalta tulee kysymykset osoittaa suoraan ko. rahoittajalle. 

Jos osatoteuttaja toimii eri maakunnassa ja eri suuralueella, niin lisätäänkö vain yhtenä osatoteuttajana?  

Yksi tuensaajaorganisaatio (y-tunnus) lisätään mukaan vain yhtenä tuenhakijana riippumatta 

organisaation toiminnan maantieteellisestä laajuudesta. Kukin tuenhakijaorganisaatio operoi oman y-

tunnuksensa alla. 

Siirtyykö viimeinen hakupäivä myöhemmäksi, kun haku ei ole avattu ajoissa? 

Kyllä siirtyy. Arviomme on, että hakuaika tulee olemaan 5–6 viikkoa. Tietysti hakemuksen valmistelu 

kannattaa aloittaa jo nyt. 

Ymmärsin, että valtakunnallisia hankkeita päästään hakemaan ehkä aikaisintaan ensi syksynä. 

Valtakunnalliset hankkeet tyypillisesti rahoitetaan valtakunnallisista toimenpidekokonaisuuksista, joita 

tällä ohjelmakaudella rahoittavat RR-ELY-keskukset. Valtakunnallisista teemoista päivittyy tietoa 

tänne: https://rakennerahastot.fi/valtakunnalliset-teemat 

 

  

https://rakennerahastot.fi/valtakunnalliset-teemat


    

Miten monta osatoteuttajaa ja maakuntaa/suuraluetta voi ryhmähankkeella olla? Onko siinä joku 

maksimimäärä? Tai saman alueen sisällä: miten osatoteuttajamäärä vaikuttaa hakemuksen 

rahoittamiseen? Eli onko ryhmähankkeelle joku kattosumma, joka jaetaan sitten osatoteuttajien kesken, 

vai hakemuksen mukaisesti kaikki osatoteuttajat voivat saada oman summansa? 

Mikä on ajateltu osatoteuttajamäärä ryhmähankkeelle? 3? 5? 

Ryhmähankkeiden euromääräiselle koolle tai osatoteuttajamäärälle ei ole asetettu 

maksimimäärää/maksimikokoa. Kuitenkin rajoitteena on se, että hankekonsortion koko ei voi kasvaa niin 

suureksi, että sen hallinnointi kohtuuttomasti vaikeutuu. Tyypillisesti osatoteuttajia hankkeessa on 2–4, 

mutta suurempiakin on rahoitettu. Jos valmistelette poikkeuksellisen suurta hankekonsortiota, 

kannustamme panostamaan päätoteuttajan valmiuksiin koordinaatiotyöhön, joka suurissa 

hankekonsortioissa on ymmärrettävästi suurempi. 

 

Osatoteuttajamäärään liittyen ei ole olemassa esim. arviointikriteeriä. Toki hankkeen yhteistyörakennetta 

ja sen tarkoituksenmukaisuutta arvioidaan. Jokaisella Uudenmaan liiton koordinaatioon kuuluvalla 

maakunnan liitolla on oma myöntövaltuuskehyksensä, jonka liitto voi käyttää tässä haussa. Eli 

käytettävissä olevan rahoituksen määrä rajaa sitä, paljonko rahoitusta voidaan myöntää yhteensä 

hausta. Käytettävissä olevan rahoituksen määrä kerrotaan hakuilmoituksella ja asiasta on kerrottu myös 

hakuinfowebinaarissa 24.1. 

 

Onko ylialueellisessa ja ylimaakunnallisessa ryhmähankkeessa kaikkien toteuttajien haettava rahoitusta 

samasta toimintalinjasta ja erityistavoitteesta? 

Ryhmähankkeessa toimintalinja ja erityistavoite on sama koko hankkeelle, ei ole mahdollista valita eri 

vaihtoehtoja. Jos on sisällön kannalta tarkoituksenmukaista toteuttaa eri 

toimintalinjoista/erityistavoitteista hanketta, niin silloin rinnakkaishankemalli on oikea vaihtoehto. 

Pystyykö päätoteuttaja lukemaan osatoteuttajien täyttämiä osioita Eurassa ennen kuin osatoteuttaja on 

allekirjoittanut hakemuksen sähköisesti ja jättänyt sen päätoteuttajalle? 

Oletuksena on, että pystyy. Tämä varmistuu, kun ryhmähanketoiminto saadaan käyttöön. 

 

Onko suositeltavampaa käyttää ryhmähanketoimintoa, jos se ehtii käyttöön vain voiko hakea erilliset 

rinnakkaishankkeet siitä huolimatta? 

Tämä jää tuenhakijoiden itse harkittavaksi. Uudenmaan liitto kannustaa ryhmähankkeisiin, jos se on 

tarkoituksenmukaista hankkeen toiminnan kannalta. Yhteiskehittäminen on usein aluekehittämisen 

perusperiaate. Kannattaa myös muistaa, että erilliset rinnakkaishankkeet arvioidaan täysin erillisinä. 

Kunkin rinnakkaishankkeen tulee pystyä toimimaan myös itsenäisenä hankkeena. Rinnakkaishankkeita ei 

siis arvioida samaan tapaan kokonaisuutena kuin ryhmähankehakemus arvioidaan. 

Ryhmähanke on perusteltu valinta vrt. rinnakkaishanke, kun on selkeä yhteinen tavoite ja päämäärä, joka 

saavutetaan parhaiten tiiviissä yhteistyössä toinen toisillensa lisäarvoa tuottaen. Tilanteen ollessa vielä 

epävarma kannattaa jokainen osahanke kuitenkin suunnitella siten, että hanke on toteutettavissa myös 

”itsenäisenä” hankkeena. 

Voiko osatoteuttajilla olla eri hankkeen toteuttamisajat eli että esimerkiksi yhden toteuttajan hanke 

päättyy aikaisemmin kuin muiden, vai onko parempi vain määritellä hakemuksessa, että tämän 

osatoteuttajan työ toteutetaan vain osana hankeaikaa? 

Osahankkeilla voi olla eri toteuttamisajat. Kestoaikaa kysytään hakemuslomakkeella. 



    

Voiko rinnakkaishankkeita tehdä ylialueellisesti? 

Kyllä voi. Tähän ei ole mitään estettä. Kukin rinnakkainen hanke haetaan oman alueen rahoittavalta 

viranomaiselta. Hakemukselle kannattaa kuvata hankkeiden kiinnittyminen toisiinsa. 

Johtuuko ehto hankkeen toimivuudesta myös itsenäisenä siitä, että arvioinnissa "yhteen kuuluvia" 

hankkeita ei tässä vaihtoehdossa katsota kokonaisuutena? 

Kyllä, juridisesti rinnakkaishankkeet ovat itsenäisiä hankkeita ja nämä arvioidaan myös toisistaan 

erillisinä. Siksi on erityisen tärkeää kiinnittää huomiota, siihen, että hankkeet toimivat myös itsenäisinä 

hankkeina. 

Voiko siis olla ylimaakunnallinen ryhmähanke? Vai onko ne aina rinnakkaishankkeita? Voiko kaksi 

ryhmähanketta olla toisiinsa nähden rinnakkaishankkeita? 

Ylimaakunnallinen hanke voi olla ryhmähanke ja myös kaksi ryhmähanketta voivat olla keskenään 

rinnakkaishankkeita. 

Onko mahdollista, että vaihtoehto B:n (tarkoitetaan rinnakkaishankemallia) kohdalla vain osa 

rinnakkaishankkeista saavat tukipäätöksen? 

Tämä on mahdollista. Rinnakkaishankkeet arvioidaan itsenäisinä hankkeina, jolloin on mahdollista, että 

joku rinnakkaishankehakemuksista voi saada kielteisen päätöksen. 

Jos ryhmähankemahdollisuus tulee Euraan, niin voiko silti halutessaan tehdä rinnakkaishankkeen? 

Rinnakkaishankkeita voi toteuttaa, vaikka ryhmähanketoiminnallisuus olisikin Eura 2021 -järjestelmässä. 

Kannattaa valita omalle hankkeelle toimivin toteuttamismalli. 

Miten hakemuksessa erotellaan eri maakunnat, joissa toimintaa toteutetaan? 

Hakemuksella on kohta, jossa kysytään hankkeen maantieteellinen kohdentuminen. 

Jos rinnakkaishankkeiden (osa)toteuttajien hankkeet tulee olla itsenäisesti toteutettavissa, se on vähän 

harmillista ja ehkä ristiriidassakin aidon yhteiskehittämisen kannalta (koska kaikki joutuvat ikään kuin 

tekemään kaikkea hankkeessa). Toivottavasti ryhmähankkeet olisivat mahdollisia yhteiskehittämisen ja 

yhteistyön edistämiseksi. Voidaanko itsenäiset hankekokonaisuuden rinnakkaishankkeet jopa nähdä 

kilpailevina tai varmasti ainakin voi käydä niin, että kaikki saman hankekokonaisuuden 

rinnakkaishankkeet eivät saa rahoitusta? 

Periaatteessa rinnakkaishankkeet voivat kilpailla keskenään, kun nämä ovat juridisesti itsenäisiä 

hankkeita ja ne arvioidaan toisistaan erillään. Ja on aivan mahdollista, että samaan 

rinnakkaishankekokonaisuuteen tarkoitetuista hankkeista kaikki eivät saa rahoitusta. 

Allekirjoittaako siis osatoteuttajakin hakemuksen? 

Kyllä allekirjoittaa, samalla kertaa osatoteuttaja antaa omalta osaltaan vakuutuksen hakemuksella 

esitettyihin kohtiin. 

Onko ryhmähanke ok, jos siinä on päätoteuttaja ja yksi osatoteuttaja? 

Kun hankkeessa on enemmän kuin yksi toteuttaja, on kyseessä ryhmähanke, eli kaksikin toteuttajaa voi 

muodostaa ryhmähankkeen. 

Voiko linkittää ryhmähankkeen ja rinnakkaishankkeen, jos esimerkiksi eri maakunnissa haettavissa eri 

erityistavoitteet? 

Tämä on mahdollista, asia kannattaa tuoda esille hakemuksessa (ainakin Yhteydet muihin hankkeisiin -

kohdassa). 



    

Jos ryhmähankemahdollisuus ei avaudu maaliskuun hakuun, pyritäänkö se avaamaan kuitenkin 

seuraavaan (syksyn) hakuun? 

Kyllä, ominaisuus otetaan käyttöön seuraavassa haussa, jos ei ole mahdollinen jo kevään haun 

yhteydessä. Tiedossa on, että työ- ja elinkeinoministeriö tekee kaikkensa, jotta ryhmähanketoiminto 

saataisiin käyttöön mahdollisimman pian.  

Jos hankkeen osatoteuttajat päättävät osahankkeensa eri aikoina, niin miten varmistetaan hankkeen 

tulosten vaikuttavuus ja levittäminen, kun yhteistyö partnereiden välillä päättyykin eri aikoina? 

Tämä on hyvä huomio, johon kannattaa kiinnittää huomiota jo hankkeen suunnitteluvaiheessa. On 

tuensaajien vastuulla varmistaa hankkeen tulosten vaikuttavuus ja levittäminen, tämä kuvataan myös 

hankesuunnitelmassa. 

Jos osatoteuttajan sijainti on Uudellamaalla mutta hankkeen kohdealue sijaitsee Kanta-Hämeessä, mistä 

maakunnasta kannattaa hakea rahaa? (muiden toteuttajien sijainti on Kanta-Hämeessä ja kohdealue on 

Kanta-Hämeessä) 

Jos hankkeen toiminta kohdentuu Kanta-Hämeeseen, kannattaa rahoitusta hakea sieltä (Hämeen 

liitolta). Hankkeen toimenpiteiden kohdentuminen tiettyyn maakuntaan on määräävämmässä roolissa 

kuin se, missä ko. toimijan y-tunnuksen kotipaikka sijaitsee. 

Onko päätöksen jälkeen mahdollista muokata tavoitteita, rooleja ja painotuksia, jos joku rinnakkaishanke 

jää ilman rahoitusta? 

Rahoitettaviksi etenevien hankkeiden osalta tarvittaessa käydään keskusteluja ja tarpeen mukaan 

pyydetään myös täydennyksiä hankesuunnitelmaan. Tässä kohtaan voidaan tehdä tarvittavia muutoksia 

ja päivityksiä. Muistettava kuitenkin, ettei tässä kohtaan voi hankkeen toimintaa enää radikaalisti 

muuttaa (vrt. arvioinnin perustana ollut hakemus). Ja jos hankkeen elinkaaren aikana tapahtuu 

muutoksia, jotka vaativat suunnitelman muuttamista, niin silloin hankkeelle voidaan tehdä 

muutoshakemus. Tästä tullaan ohjeistamaan myöhemmin mm. starttikoulutuksissa. 

Jos ryhmähankeominaisuus ei avaudu ja haetaan rinnakkaishankkeina, miten "aie"sopimus? tarvitaanko 

sitä 

Rinnakkaishankkeet ovat juridisesti itsenäisiä hankkeita, eikä tällaista sopimusvaadetta ole samalla 

tavalla kuin ryhmähankkeissa.  

Voinko kohdealueeksi valita maakuntia eri suuralueilta? 

Voi valita, mutta tällöin huomioitava, että niiltä osin, kun toiminta kohdentuu jollekin toiselle 

suuralueelle, rahoitusta tulisi saada ko. maakunnasta. Suositeltavaa olisi käydä keskustelua jo kyseisen 

maakunnan suuntaan. Rahoittajat käyvät myös keskustelut tällaisten hakemusten osalta (arvioinnin 

yhteydessä). 


