
ESR+ Hakuklinikka 20.4.22 kysymykset ja vastaukset 
 

Onko tullut lisätietoa, onko kevään haussa mahdollista hakea ryhmähankkeita? 

Onko teillä vielä tietoa, tuleeko EURA 2021:een ryhmähakutoiminto? 

 

VASTAUS: 

Toimintoa rakennetaan parhaillaan ja se pyritään saamaan valmiiksi samassa yhteydessä, kun 
EURA2021 -avataan ESR+ hankkeille. Valitettavasti tästä ei ole vielä varmuutta. 

 

Merkitäänkö lähdeviittaukset tekstiin? 

 

VASTAUS: 

Lähdeviittauksia voi olla silloin kun se tuo esimerkiksi tarpeen perusteluun lisätietoa. Kannattaa 
aina miettiä, mikä on kyseisen kohdan osalta oleellista ja paljon merkkejä käytössä. Jos tekee 
laajempaa tarvekartoitusta, voi sinne kerätä lähdeviitteet ja laajemmin tietoa ja tiivistää tästä 
oleellisimmat asiat hankesuunnitelmaan. 

 

Voiko ESR+ -rahoituksella toteuttaa verkkopalvelua hankkeessa? 

 

VASTAUS: 

Hankkeen toimintaa tukevan verkkopalvelun suunnittelu, toteutus ja pilotointi voi olla osa 
laajempaa hanketta. Esimerkiksi jos hankkeen tavoitteena on ohjata ja tukea työttömiä 
työllistymään tai siirtymään koulutukseen, voidaan hankkeessa kehittää esimerkiksi digitaalista 
alustaa/palvelua, jota ohjauksessa voidaan hyödyntää. 

 

Mistä hakemuspohja löytyy? 

 

VASTAUS: 



EURA 2021 -järjestelmän lopullinen versio ei ole vielä valmis, joten hakemuspohjan laajempi 
levittäminen ei ole mahdollista. Hakemuksen kysymyksiä on esitelty helmikuun 2022 
infomateriaalissa https://rakennerahastot.fi/etela-suomi/materiaalipankki/hameen-
elykeskus/hakuinfot   

 

Onko siis muuallakin kuin tiivistelmissä merkkimäärärajoituksia? Jos, niin voisiko niistä saada 
lisätietoa? 

 

VASTAUS: 

Tällä hetkellä merkkimäärä näkyy koulutusympäristössä vain tiivistelmän kohdalla ja se on 4000 
merkkiä. Merkkimäärät tarkentuvat järjestelmän avautuessa. Alustavasti on tiedossa, että 
joihinkin kenttiin määritetään maksimimääräksi 10 000 merkkiä.   

 

Jos yritys on hankkeessa osatoteuttajana, niin onko yrityksen saama tuki de minimiksen alaista 
(kun tulostenhan on oltava julkisia)? Onko jotakin muuta erityistä, mitä tässä tilanteessa pitäisi 
huomioida? 

 

VASTAUS: 

Tämä ratkaistaan aina tapauskohtaisesti. Jos yrityksen katsotaan saavan toiminnasta taloudellista 
tai kilpailullista hyötyä, myönnetään tuki de minimiksenä. Kun yrityksen rooli hankkeessa selkiytyy, 
kannattaa käydä rahoittajan kanssa keskustelua siitä, miten hakemuksen laatimisen kanssa 
edetään de minimiksen näkökulmasta. 

 

Kuinka kauan hakemusten jättämisen takarajasta kestää päätöksen saamiseen ja mahdolliseen 
hankkeen aloitukseen? 

 

VASTAUS: 

Koska hakuaikataulu on viivästynyt EURA2021-järjestelmän teknisen toteutuksen viivästysten 
takia, vaikuttaa tämä myös päätösten tekemiseen sekä hankkeiden aloittamiseen. Mikäli haku 
päästäisiin avaamaan nyt toukokuussa, varsinaiset rahoituspäätökset tulevat menemään syksyyn, 
karkeasti arvioiden syys-lokakuulle. Hankkeiden aloitus kannattaa siis suunnitella tämän hetkisellä 
tiedolla loppuvuoteen.  



 

Onko yrityksen DeMinimis ilmoitettava jo hakuvaiheessa ts. pystyykö hakemuksen jättää ilman 
sitä? 

 

VASTAUS: 

Hakemuksen voi jättää käsittelyyn ilman näitä tietojakin. Asia käydään tarkemmin läpi myös 
hankeneuvotteluissa, jolloin myös käydään tarkemmin läpi, mitkä toimenpiteet ja mitkä yritykset 
kuuluvat tähän. Muutoshakemuksella voidaan myöhemmin myös lisätä yrityksiä hankkeelle. 

 

Mihin kirjataan ostopalveluina hankittavat palvelut? 

 

VASTAUS: 

Flat rate 40 %-hankkeissa kaikki muut paitsi palkkakustannukset sisältyvät flat rate -osuuteen. 

 

Milloin kevään haussa haettavien hankkeiden tulee viimeistään käynnistyä? 

 

VASTAUS: 

Mitään varsinaista viimeistä käynnistymispäivää ei ole määritelty, mutta tavoitteena on, että 
rahoitetut hankkeet pääsisivät käyntiin pian rahoituspäätösten jälkeen. Mikäli hankkeen aloitus on 
suunniteltu reilusti vuoden 2023 puolelle esim. syksyyn 2023, voi miettiä myös hankkeen 
hakemisen siirtämistä vuoden 2023 hakuun.  

 

Milloin erityistavoitteiden 4.3 Yhdenvertaiseen osallisuuteen ja 5.1 Turvaverkkoja nuorten 
tulevaisuuteen haut arvioidaan olevan? 

 

VASTAUS: 

Alkuperäisen suunnitelman mukaan hakujen oli tarkoitus avautua alkusyksystä. Viivytyksistä 
johtuen näidenkin hakujen ajankohta tullee viivästymään myöhemmälle syksyyn. 
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