
Infotilaisuuden Q&A 
 

EURA2021 
o Tuleeko EURA2021-järjestelmään sisältymään DNSH-kysymyspatteri (kuten YVA tai 

vastaava), johon hakija hankehakukohtaisesti vastaa. Tuollaisella "patterilla" voisi tehdä 

DNSH-arvioinnin ennalta hanketeeman kelpoisuutta arvioitaessa. 

▪ vastaus: tästä asiasta ei vielä ole lisätietoa  

o EURA2021-järjestelmään kirjaudutaan Suomi.fi-tunnuksilla. Onko tietoa, vieläkö 

tunnusten saamisessa on ruuhkaa? Kannattaako toimijoiden nyt jo aktivoitua tunnusten 

hakemisessa, jos niitä ei vielä ole? 

▪ vastaus: kannattaa aktivoitua tunnusten haussa, jos niitä ei vielä ole. 

▪ vastaus: Eura2014:een luodut tunnukset toimivat myös uudessa Eura2021:ssä. 

 

JTF 
o Onko JTF-hanke jatkossa aina tarvelähtöisesti turvelähtöinen? 

o Mutta voiko esim. Uusimaan alueen tki-organisaatio (kotipaikka ja y-tunnus esim. 

Espoossa) tai yritys olla mukana tuensaajana esim. pohjalaismaakunnan toimijan 

koordinoimassa JTF-hankkeessa vaiko ei? Saako olla ilman tuensiirtoa / vastaavaa tukea 

mukana?  

▪ vastaus: tuensaajan ei tarvitse olla ko. maakunnassa, kunhan toiminta on alueen 

jtf-suunnitelman mukaista.  

▪ vastaus: hankkeissa voi olla toteuttajia muistakin maakunnista. Käytännössä 

hakemus tehdään silloin ryhmähankkeena. Tuen siirtoa ei enää ole käytössä 

työkalupakissa. Yrityksiä voi olla nykyohjelmakauden tapaan 

yhteistyöverkostossa mukana ilman, että olisivat varsinaisesti hankkeen 

osatoteuttaja. Maakuntien liitot eivät voi myöntää suoraan tukea yksittäisille 

yrityksille. 

ESR+ 
o Miten erityistavoite 4a linkittyy työllisyyden kuntakokeiluun? 

▪ vastaus: kuntakokeilulaissa säädetään kokeilussa mukana olevien kuntien 

tehtävistä.  Valtiolta ei ole osoitettu kuntakokeiluihin erityistä 

kehittämisrahaa. ESR+-varoja ei saa kohdentaa kuntakokeilulain nojalla 

toteutettavaan perusasiakastyöhön tai –prosesseihin. ESR+-varoilla 

mahdollisesti toteutettavat kuntakokeiluja täydentävät hankkeet on 

kohdennettava kuntakokeilutoiminnan rinnalla tai kokeilualueiden kuntien 

kanssa yhteistyössä tehtävään kehittämistyöhön siten, ettei synny 

päällekkäistä rahoitusta. 

Maaseuturahasto 
 

o Onko omistajanvaihdosrahoituksessa toimialarajoituksia? 

▪ vastaus: ei ole muuta kuin maa- ja metsätalous (maatiloille on oma 

tukijärjestelmä sukupolvenvaihdoksia varten) 

 



Ekosysteemisopimukset 
o Maailma muuttuu nyt systeemisten muutosten kautta. Ilman ekosysteemejä ei kestävää 

muutosta ja siihen liittyvää uutta liiketoimintaa saada aikaan. Onko 

eksosysteemiajattelulla paikka tai roolia myös rahoituskuvioissa? 

▪ vastaus: kestävän kaupunkikehittämisen esityksessä lisätietoa valtion ja 

kaupunkien välisistä ekosysteemisopimuksista ja rahoituksesta niiden mukaisten 

hankkeiden toteuttamiseen. 

 

o Miten aikanaan valikoituivat aiemmat 6Aika-kaupungit? 

▪ vastaus: kuusi suurinta kaupunkia 

 

o Onko näihin sopimuksiin mahdollista liittää uusia organisaatioita, sellaisia, jotka eivät ole 

olleet sopimusta solmittaessa mukana. esim. toisen asteen ammatillisen koulutuksen 

järjestäjä?  

▪ vastaus: ekosysteemisopimusten osapuolina ovat vain kaupungit ja valtio eikä 

lisää sopimuskumppaneita olla ottamassa. Hankkeiden toteuttajaksi 

toivotaan kuitenkin laajaa joukkoa organisaatioita kaupungeista. Tämä on 

tarpeenkin, jotta sopimusten tavoitteisiin päästään.  

Satakunta 

o Verkkosivuilla lukee, että Satakunnan RIS3 on valmisteilla, milloin voidaan odottaa 

lopullista strategiaa? 

▪ vastaus: Satakuntaliiton maakuntavaltuusto hyväksynyt 10.12.2021 osana 

Satakuntastrategiaa. 

Pirkanmaa 
o Järjestetäänkö tai koordinoidaanko uudella rakennerahastokaudella jonkinlaisia 

hankekumppanihakuja? 

▪ vastaus: hakuinfojen yhteydessä asiasta lisätietoa 

 

Etelä-Pohjanmaa 

o Hankekumppaniahaut kiinnostavat myös Etelä-Pohjanmaalla  

▪ vastaus: hakuinfojen yhteydessä asiasta lisätietoa 

Varsinais-Suomi 
o Onko jokin erityinen syy sille, että V-S Liitto ei ole tässä mukana?  

▪ Vastaus: Varsinais-Suomen liitto on osa Etelä-Suomen suuraluetta  

 

Muut aiheet 

o Voiko vanhan ohjelmakauden hyviä projekteja jatkojalostaa nykyisen ohjelmakauden 

rahoituksella, esim. tällä hetkellä käynnissä olevia? Ja onko lump sum -malli vielä 

käytössä? 

▪ Vastaus: kertakorvaus (Lump Sum) on edelleen myös uudella ohjelmakaudella 

käytössä. 

 



o Mistä löytyvät kunkin alueen älykkään erikoistumisen strategiat ja tavoitteet? 

▪ vastaus: älykkään erikoistumisen strategiat löytyvät kunkin maakuntaliiton 

nettisivuilta. 

 

o Voiko eri alueilta tehdä ryhmähakemuksen, jos monta toteuttajaa? Miten hakemus 

tehdään, jos päätoteuttaja Länsi - ja muita toteuttajia ja kohderyhmiä toisilta alueilta. 

Joko tai milloin uusi Eura 2022 mahdollistaa sen? Milloin avautuvat valtakunnalliset 

haut?  

 

▪ vastaus: kyllä ryhmähankkeessa voi olla toteuttajia (tuensaajia) eri alueilta. 

Käytännön menettelyt tarkentuvat myöhemmin, ja tulemme palaamaan 

aiheeseen myöhemmissä tilaisuuksissa. Pääperiaate ylimaakunnallisissa 

hankkeissa lienee edelleen se, että asiointi tapahtuu sen maakunnan 

rahoittajaan, mistä päätoteuttaja on.  

▪ vastaus: ryhmähankkeet eivät ole vielä Eurassa mahdollisia, ei myöskään 

hakemusten jättäminen. Varmastikin tulee mahdolliseksi viimeistään ensi vuoden 

alussa (jolloin hautkin aukeavat).  

▪ vastaus: valtakunnalliseen toimintaan tarkoitetusta rahoituksesta lisätietoa 

tilaisuuden esityksestä.  

 

o Toistuvatko haut (ESR+ ja EAKR) vakioaikataululla vuosittain? 

▪ Vastaus: haut eivät ole vakioaikatauluisia, elleivät eri alueet niin päätä. 

 


