
Länsi-Suomen aamukahvitilaisuus 2/3:  

Indikaattorit ja de minimis -tuki Q&A 
 

- Milloin EURA-järjestelmä käyttöön?  

o Vastaus: Tarkkaa ajankohtaa ei ole vielä annettu, arviolta maaliskuun alussa.  EAKR ja 

ESR+ -hakujen avautuminen vaikuttaa siten mahdolliselta maaliskuun alkupuolella. 

Tiedotamme heti, kun saamme asiasta lisätietoa.  

 

- Mitkä ovat arvioituja hakujen päättymisajankohtia, saisiko suuntaa antavia tietoja, esim. viikkojen 

tai kuukausien puitteissa? 

o Vastaus: Vielä ole tiedossa, milloin haut saadaan auki (mahdollisesti maaiskuun alussa), 

myöskään päättymisajankohdista ei vielä tarkempaa tietoa. Todennäköisesti haut ovat 

auki vähintään kuukauden ajan. 

 

- Miksi hankkeen suunnitelman mukaiseen toteutettaviin toimenpiteisiin ja tavoitteisiin kuuluvaan 

(kysely/tutkimus) -haastatteluun osallistumista ei hyväksytä indikaattoreihin? 

o Vastaus: Keskeistä on varmasti se, että toimenpide lukee suunnitelmassa ja se, että 

kuinka laajaa ja aktiivista yhteistyö on. Näistä voi tapauskohtaisesti käydä keskustelua 

rahoittavan viranomaisen kanssa. 

Esimerkiksi RCO10 Yritykset yhteistyössä tutkimuslaitosten kanssa. Määritelmässä 

sanotaan, että yhteistyö voi olla uutta tai olemassa olevaa ja sen tulisi kestää ainakin 

koko hankkeen keston ajan. Kertaluonteinen haastattelu yrityksen suuntaan ei 

varmastikaan kestä koko hankeaikaa.  

 

NO03 Yhteiskehittämiseen osallistuvat yritykset. Määritelmän mukaiset yritykset 

osallistuvat omalla aktiivisella panoksellaan verkostoihin ja laajempiin 

innovaatiotoiminnan ekosysteemeihin, jotka ovat johdettuja ja 

organisoitujainnovaatiotoiminnan kehittämisyhteisöjä. Täyttääkseen osallistumisen 

määritelmän yrityksen panoksen tulee olla luonteeltaan aktiivista. Pohdittavaksi, että 

onko yrityksen osallistuminen riittävän aktiivista, jos hanketoteuttaja tekee haastattelun 

ja yritysosallistuja on vain tietoa antavana osapuolena.  

 

- Mikä on tämänhetkinen tilanne valtakunnallisista hauista? 

o Vastaus: Valtakunnallisten teemojen hakuja valmistellaan parhaillaan. Myös näissä haut 

avataan, kun EURA-järjestelmä sen mahdollistaa. 

o Vastaus: K-S:n ELY-keskus toimii välittävänä toimielimenä Työmarkkinoiden kohtaanto -

teemassa. Tämän teeman koordinaatiohankehaku avataan heti, kun EURA-järjestelmä 

sen mahdollistaa. 

 

 

 



- Eli jos yrityksen edustaja osallistuu neljään kahden tunnin työpajaan, se on osallistuminen mutta 

ei yksi kahdeksan tunnin seminaari? 

o Vastaus: Tilaisuuksien kesto ei määritä sitä, lasketaanko yritys osallistuvaksi vai ei. 

Yrityksen osallistumisen hankkeeseen on oltava konkreettista ja aktiivista ja edistettävä 

hankkeen tavoitteiden saavuttamista, jotta yritys lasketaan osallistuvaksi yritykseksi. 

Esim. indikaattorissa NO03 "Yhteiskehittämiseen osallistuvat yritykset": Määritelmän 

mukaiset yritykset osallistuvat omalla aktiivisella panoksellaan verkostoihin ja laajempiin 

innovaatiotoiminnan ekosysteemeihin, jotka ovat johdettuja ja organisoituja 

innovaatiotoiminnan kehittämisyhteisöjä. Täyttääkseen osallistumisen määritelmän 

yrityksen panoksen tulee siis olla luonteeltaan aktiivista. Jos yritys osallistuu hankkeen 

seminaariin passiivisena kuuntelijana, yritystä ei voida katsoa osallistuvaksi yritykseksi. 

- Onko tähän aktiivisuuden määritelmään yksiselitteisempää vastausta? Esim. jos seminaarissa 

myös k&v -osio, niin riittääkö keskustelu? Tai esim. yhteisen ideataulun laatiminen tms.? 

o Vastaus: Ei ole valitettavasti yksiselitteisempää vastausta. Kun hankkeen aikana nämä 

määritelmät mietityttävät, parasta on olla yhteydessä rahoittajan yhteyshenkilöön ja 

katsoa tapauskohtaisesti se, milloin yritys voidaan katsoa osallistuvaksi ja milloin ei. 

 

- Onko Pirkanmaan liitolla jo ESR+ hakuaikatauluja jo tiedossa? Mikä on arvio ryhmähankkeiden 

ja valtakunnallisten hankkeiden hakujen ajankohdasta? 

o Vastaus: Pirkanmaan ESR+ -hauista vastaa ELY-keskus. Liitolla ei ole ajantasaista tietoa 

ELY-keskuksen hakuaikatauluista. Ryhmähankkeiden hakeminen EURA-järjestelmässä ei 

valmistu "ensi vaiheessa" - tarkempaa tietoa aikataulusta ei ole - riippuu tämäkin siis 

EURA-järjestelmästä. 

o Vastaus: ESR+ hakujen avaamisen tavoiteaikataulu on maaliskuun alku. Aikataulu 

tarkentuu helmikuun aikana. Vanhan kauden ESR- täydennyshaku on vielä käynnissä ja 

päättyy 31.1.2022 

 

- Toivottavasti hakuaika on vähintään 2kk, kun se avautuu, jotta hakemukset ennättää hioa 

toimijoiden kesken valmiiksi 

o Vastaus: Vastaus: Hakujen kesto on aluekohtainen valinta. Yleisesti haut näyttäisivät 

olevan auki 1,5–2 kk.  

 

- Meneillään olevaan esitykseen liittyen tarkentava kysymys: "jättäessään toimen" = 

jättäessään/päättäessään hankkeen toimenpiteen? 

o Vastaus: "jättäessään toimen"= päättäessään osallistumisensa hankkeessa 

 

- Milloin ja miten valitaan 5h koordinointihanke? 

o Vastaus: Valtakunnallisen teeman käynnistämistä valmistellaan STM johdolla ja 

koordinaatiohankkeen haku käynnistynee alkukeväästä 

 

- Otetaanko huomioon epäsuoria "tukia" esim. vuokrahuojennuksia tms.? 

o Vastaus: TEM:n oppaasta: "Vaikka tyypillisin tukimuoto lienee suora avustus, on syytä 

huomata, että esimerkiksi markkinahintaa alempi hinnoittelu (esimerkiksi kiinteistön 

vuokra, myyntihinta) kuuluu tuen käsitteen piiriin" 

 



- Onko ryhmähankkeiden osalta tilanne koko Suomen osalta, etteivät ne ole mahdollisia 

ensimmäisessä haussa? 

o Vastaus: Kyllä. Sama tilanne koko Suomessa. Kyse on EURA2021 -järjestelmän 

vajavaisuudesta tässä kohdin. 

 

- Siis ryhmähaut eivät vielä tule olemaan mahdollisia? Tarkoittaako ettei voi olla osatoteuttajia? 

o Vastaus: Vanhalla kaudella puhuttiin yhteishankkeista ja osatoteuttajista, uudella 

kaudella puhutaan ryhmähankkeista. Ryhmähanke on hankemuoto, jossa on useampi 

kuin yksi hakija/toteuttaja. Ryhmähanketoiminnon pitäisi olla valmiina EURA-

järjestelmässä viikolla 8. Kun toiminto saadaan käyttökuntoon EURAssa, sen jälkeen 

ryhmähankkeita voi hakea.   

 


