
Länsi-Suomen aamukahvitilaisuus 17.3.2022: EURA2021 & Ryhmähankkeet  

- Q&A 
 

- Oliko vielä tietoa, milloin ESR+-haku aukeaa? 

o Vastaus: ESR+ haku aukeaa huhtikuun alussa, jos EURA2021 järjestelmä sen silloin 

mahdollistaa 

 

- Jos järjestelmä tallentaa koko ajan itse, niin miten pääsee palaamaan takaisin päin / 

aikaisempaan versioon? 

o Vastaus: Mikäli käyttäjä ei halua tehdä asiakirjoihin muutoksia, eli jos tarkoitus on vain 

katsella täytettävänä olevia tietoja, tulee muistaa olla muuttamatta 

tietokenttien sisältöä. Automaattitallennusta ei voi kumota, eli esimerkiksi 

vahingossa poistettua tekstiä ei pysty palauttamaan. 

 

- Mikä mahtaa olla tilanne valtakunnallisten ESR+ hakujen kanssa? 

o Vastaus: Valtakunnan teemoista Työmarkkinoiden kohtaanto -teeman 

koordinaatiohankkeen haku aukeaa heti, kun EURA2021 sen mahdollistaa. 

- Menee ilmeisesti syksyyn? 

o Haku avataan samaan aikaan, kun ESR+ hankkeiden haut eli huhtikuun alussa. Jos 

EURA2021 sen siis tuossa vaiheessa mahdollistaa. 

 

- Onko sillä merkitystä, kohdistaako hankkeen Länsi-Suomeen, maakuntaan vai kansalliseksi 

ESR+:ssa? 

o Vastaus: Hakemus pitää aina kohdistaa siihen hakuilmoitukseen, johon sen haluaa 

kohdistuvan. 

o Vastaus: On. Hankesuunnitelman toimet kohdennetaan aina jollekin alueelle. 

Hakuilmoituksissa kerrotaan, että millaisia hakemuksia haetaan. 

 

- Pystyykö hakemusta täyttämään samanaikaisesti useampi henkilö, kun EURA2021 tallentaa 

tietoja automaattisesti? 

o Vastaus: Ei voi käyttää samanaikaisesti. Järjestelmä lukittu aina kulloisellekin 

ensimmäiselle käyttäjälle. (Kirjautuminen useammalta tosin saattaa onnistuakin, mutta 

tallennusongelmilta vältytään, kun järjestelmässä on vain yksi hankehakija kerrallaan) 

 

- Pääseekö hakemusta kirjoittamaan useampi henkilö, vai pelkästään hän joka on ensimmäisenä 

avannut ja aloittanut hakemuksen täyttämisen? 

o Vastaus: Useampi henkilö pystyy kirjoittamaan ja täydentämään tietoja, ellei 

hakemuksen luonut henkilö tai organisaation nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö ole 

erikseen rajoittanut käyttöoikeuksia (viestit ja tukitoiminnot), ks. Hankehakijan 

käyttöohjeet, kpl 3.6.6. 

 

 



- Milloin avataan seuraava haku, jossa 4.2 Uutta osaamista työelämään erityistavoitteena? 

o Vastaus: Tavoitteena on avata kaikki erityistavoitteet vuorollaan kevään, kesän ja alku 

syksyn aikana 

 

- Voisiko tässä esiteltävistä lomakkeista lähettää PDF-tulosteet, jotta pääsisi lähemmin rauhassa 

tutustumaan niihin? 

o Vastaus: EURAsta ei ole mahdollista tulostaa "mallipohjaa" hakemuksesta, koska se on 

dynaaminen systeemi, jossa esitettävät kysymykset määräytyvät edeltävien valintojen 

mukaan.  

 

- Milloin EAKR-haut aukeavat? 

o Vastaus: EURA2021-järjestelmän osalta eletään samassa aikataulussa EAKR:n ja ESR+:n 

osalta. Järjestelmän odotetaan olevan siinä kunnossa, että hakuilmoituksia voidaan 

julkaista huhtikuun alussa. Kukin alue ja rahasto sitten avaa hakuja siinä rytmissä kuin 

parhaaksi näkee. Tavoitteena on avata hakuja heti kun EURA-järjestelmä sen 

mahdollistaa. 

 

- Näyttääkö nuo tekstilaatikot, kuinka monta merkkiä mahtuu? 

o Vastaus: Kun tekstiraja alkaa täyttyä EURA ilmoittaa, että raja täyttyy 

 

- Onko muualla lomakkeessa merkkirajoitusta kuin tiivistelmässä? 

o Vastaus: EURA- järjestelmä ilmoittaa, kun merkkimäärä on täynnä 

 

- Mikä on ESR+-haussa EU-/valtion rahoituksen tukiprosentti? 80 vai 75 ? 

o Vastaus: Todennäköisesti tämän vuoden hankehauissa tuki% on 80 

 

- Onko järjestelmässä yhä se edellisestä versiosta tuttu ja toimiva tarkista-nappi olemassa? 

o Vastaus: EURA – järjestelmä kertoo, missä on korjattava kohta 

 

- onko uudessa EURAssa APIa, jolla lukea hanketietoja? Entä kirjoittaa? 

o Vastaus: Ei EURA 2021:een päin, mutta myöhemmin toteutettavaan tietopalveluun tulee. 

Sieltä voi hakea myöhemmin sitten tietoja. 

 

- Löytyvätkö ne kootut ohjeet jostain ilman, että kirjautuu järjestelmään? 

o Vastaus: EURA-käyttöohje löytyy osoitteen https://eura2021.fi/ oikeasta alakulmasta, ei 

tarvitse kirjautua järjestelmään. 

 

- Palkkakustannusten laskennassa käytetään tuntiperustaista laskentatapaa; onko se Eurassa 

laskentavälineenä, vai lasketaanko itse ja loppusumma Eurassa kustannusarvioon? 

o Vastaus: Järjestelmä laskee itse kaikki summat, kunhan vain tunnit sinne syötetään. 

 

- Ryhmähanketta ei pysty hakemaan ennen kuin se on siellä Eurassa? 

o Vastaus: Näin juuri, mutta meillä on toiveet korkealla siihen, että kun EURA avataan, 

siellä olisi myös ryhmähankemahdollisuus. 

 

https://eura2021.fi/


- Jos osatoteuttajien hankeaika vaihtelee, miten esim. ohjausryhmätyöskentely hankkeen 

kokonaiskeston ajalle varmistetaan? 

o Vastaus: Tämä kannattaa huomioida hankekokonaisuuden suunnittelussa 

 

- Voiko osatoteuttajia lisätä niin kauan, kunnes hakemus on jätetty viranomaiskäsittelyyn? 

o Vastaus: Oikaisuna, että EURA 2021:ssä ei ole enää osatoteuttajia, vaan on yhden 

toteuttajan hankkeita ja sitten mahdollisia ryhmähankkeita, joista tässä lienee kyse. 

Ryhmähankkeeseen voi lisätä toteuttajia siihen asti, kunnes hakemus 

(ryhmähankekokonaisuus) jätetään viranomaiskäsittelyyn. Ryhmähankkeet koostuvat 

useammasta hankkeesta, joista jokaisella on oma toteuttaja, päähankkeen toteuttaja ja 

osahankkeiden toteuttajia. Päähankkeen toteuttaja jättää nämä kaikki yhdellä kertaa 

viranomaiskäsittelyyn. Sen jälkeen niitä ei voi enää lisätä, ellei hakemusta palauteta 

täydennettäväksi. 

 

- Osahankkeen toteuttajalla täytyy siis olla suomi.fi-tunnukset; tämä täytyy varmistaa ajoissa 

osatoteuttajilta, jos eivät aiemmin ole tehneet hakemuksia, eikö? 

o Vastaus: Kyllä, kaikilla hakijoilla tulee olla tunnukset järjestelmään. 

 

- Toivottavasti hakuajat ensimmäisissä hauissa on riittävän pitkät mahdollistaen myös uuden 

järjestelmän ja uuden toimintatavan ryhmähankkeiden osalta. Myöskin hakujen avautuminen 

kesäaikaan on käytännössä koulutusorganisaatioissa ongelma. 

o Vastaus: Huomioimme kesäajan vaikeuden, esim. Keski-Suomessa hakuaika on noin 6 

viikkoa 

 

- Hakemusten käsittelyajat kiinnostaa? 

o Vastaus: Keski-Suomen ELY-keskuksen käsittelyajat: https://www.ely-

keskus.fi/documents/10191/57330/Hallintolaki_asioidenkasittelyajat_palvelut_KESELY.pdf

/b8997dff-c0fc-4275-997e-2ec2fbf9fcde 

o Hakuilmoituksessa kerrotaan hankehakemusten käsittelyprosessista 

 

- Edelleen ryhmähankkeissa tarvitaan aiesopimus? 

o Vastaus: Yhteistyösopimus tarvitaan ryhmähankkeessa. 

 

- Tarkennan vielä: Yhteistyösopimus tarvitaan mutta aiesopimusta ei? 

o Vastaus: Edellytetään yhteistyösopimus 

 

- Ennen kuin osatoteuttaja allekirjoittaa oman osahankkeensa, päätoteuttajan on pitänyt ehtiä se 

tarkistaa, eikö? Vai onnistuuko muutokset vielä ennen päätoteuttajan hakemuksen jättöä? 

o Vastaus: Päätoteuttaja ei voi muokata osatoteuttajan hakemuksia, mutta hän voi 

tarvittaessa palauttaa ne korjattavaksi ennen viranomaiskäsittelyyn jättämistä. 

Päätoteuttaja jättää kaikki hakemukset viranomasikäsittelyyn samalla kertaa. 

 

- Mikä on päähakijan vastuu osatoteuttajan mahdollisista rikkomuksista maksatusvaiheessa, jos 

jokainen toteuttaja voi hakea maksatusta itsenäisesti? 

o Vastaus: Päätoteuttajalla on valvova rooli, ryhmähankkeessa kukin vastaa omasta 

osuudestaan 

https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/57330/Hallintolaki_asioidenkasittelyajat_palvelut_KESELY.pdf/b8997dff-c0fc-4275-997e-2ec2fbf9fcde
https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/57330/Hallintolaki_asioidenkasittelyajat_palvelut_KESELY.pdf/b8997dff-c0fc-4275-997e-2ec2fbf9fcde
https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/57330/Hallintolaki_asioidenkasittelyajat_palvelut_KESELY.pdf/b8997dff-c0fc-4275-997e-2ec2fbf9fcde


 

- Maksatuskausien ei siis tarvitse olla ryhmähankkeissa kaikilla osatoteuttajilla samanpituiset? 

o Maksatusjaksojen ei tarvitse olla samat kaikilla. 

 

- Mihin tämän tilaisuuden tallenne tulee? Löytyykö vapaasti Rakennerahaston nettisivuilta? 

o Vastaus: Linkki tallenteeseen lähetetään ilmoittautuneille, tallennetta ei 

saavutettavuussyistä julkaista verkkosivuilla. 

 

- Ohjelmakauden 2014–2020 ESR rahoitus: Avaamme vielä vanhan ohjelman ja REACT EU ESR-

hankkeiden haun. Hakuohje julkaistaan maaliskuun aikana. Toteutusaikaa ESR-hankkeilla on 

pääsääntöisesti elokuun loppuun 2023 

 

- Kuinka usein yritystuet ovat haettavissa? Kuinka usein uusia hakuja aukeaa? 

o Vastaus: Yrityksen kehittämisavustuksen alustavat hakujaksot Länsi-Suomessa 

https://rakennerahastot.fi/documents/91635434/98648551/Hakujaksosuunnitelma+l%C

3%A4ntinen+RR+alue+EAKR-yritystuet.pdf/1523a8a1-51ea-29a4-c524-

2e17af369317/Hakujaksosuunnitelma+l%C3%A4ntinen+RR+alue+EAKR-

yritystuet.pdf?t=1647522510565 

 

- Onko liitepankki hankekohtainen? 

o Vastaus: Liitepankki on hankekohtainen. 

 

- Pitääkö uuteen EURAan saada käyttöoikeus työnantajalta vai onko oikeus jo olemassa, kun on 

oikeudet vanhaan EURAan? 

o Vastaus: Jos on oikeudet kunnossa vanhaan EURAan, niin niiden pitäisi toimia myös 

uudessa EURAssa. 

 

- Vaihteleeko toimintalinja ja eritystavoitteet eri hakuaikoina? 

o Vastaus: Voivat vaihdella. 

https://rakennerahastot.fi/documents/91635434/98648551/Hakujaksosuunnitelma+l%C3%A4ntinen+RR+alue+EAKR-yritystuet.pdf/1523a8a1-51ea-29a4-c524-2e17af369317/Hakujaksosuunnitelma+l%C3%A4ntinen+RR+alue+EAKR-yritystuet.pdf?t=1647522510565
https://rakennerahastot.fi/documents/91635434/98648551/Hakujaksosuunnitelma+l%C3%A4ntinen+RR+alue+EAKR-yritystuet.pdf/1523a8a1-51ea-29a4-c524-2e17af369317/Hakujaksosuunnitelma+l%C3%A4ntinen+RR+alue+EAKR-yritystuet.pdf?t=1647522510565
https://rakennerahastot.fi/documents/91635434/98648551/Hakujaksosuunnitelma+l%C3%A4ntinen+RR+alue+EAKR-yritystuet.pdf/1523a8a1-51ea-29a4-c524-2e17af369317/Hakujaksosuunnitelma+l%C3%A4ntinen+RR+alue+EAKR-yritystuet.pdf?t=1647522510565
https://rakennerahastot.fi/documents/91635434/98648551/Hakujaksosuunnitelma+l%C3%A4ntinen+RR+alue+EAKR-yritystuet.pdf/1523a8a1-51ea-29a4-c524-2e17af369317/Hakujaksosuunnitelma+l%C3%A4ntinen+RR+alue+EAKR-yritystuet.pdf?t=1647522510565

