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Käytännön ohjeet

• Kysymyksiä voi esittää chatissa. Kirjoita kysymys mahdollisimman 
selkeästi, jotta pystymme siihen vastaamaan.

• Vastaamme tulleisiin kysymyksiin tilaisuuden jälkeen erillisellä Q&A-
dokumentilla.

• Tilaisuuden esitykset sekä Q&A lähetetään ilmoittautuneille 
sähköpostilla.

• Klo 10:10 jakaudutaan teemakohtaisiin pienryhmiin oman 
mielenkiinnon mukaan. 
Ryhmissä käytävä keskustelu on vapaata. Jokaisessa ryhmässä on 
moderaattori. 
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EAKR-haun esittely/ Tiina Harala

- EURA 2021 –järjestelmästä

- Mistä löytyy tietoa avoimista hauista

- Pirkanmaan liiton EAKR-haku 12.5.2022 – 15.8.2022

- Hankkeiden valintaperusteet ja auki olevat erityistavoitteet

- Haussa huomioitavia asioita/ poimintoja hakuilmoituksesta

- Ryhmähankkeet ja ylimaakunnalliset hankkeet
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EURA 2021-järjestelmä (1)

- Rahoituskauden 2021 – 2027 tietojärjestelmä - koskee kaikkia AURA-rahastoja ja 
viranomaisia/ avustustyyppejä (EAKR-hankkeet, EAKR-yritystuet, ESR+ -hankkeet ja 
myöhemmässä vaiheessa myös JTF*-rahoitus)

- Hakemusten laatiminen ja jättäminen viranomaiselle

- Hankkeiden hallinnointi jne…

www.eura2021.fi

*JTF = Just transition fund, oikeudenmukaisen siirtymän rahasto

JTF:llä vastataan vähähiilisen siirtymän aiheuttamiin sosioekonomisiin ja 
ympäristöllisiin haittavaikutuksiin työllisyyden ja kestävien aluetalouksien 
turvaamiseksi. Suomessa JTF-valmistelun perusta on hallitusohjelman 
kirjaus turpeen energiakäytön puolittamisesta vuoden 2030 loppuun 
mennessä.
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EURA 2021-järjestelmä (2)

- Järjestelmässä operoiminen edellyttää vahvaa tunnistautumista ja järjestelmään 
kirjautuminen tapahtuu Suomi.fi-tunnistuspalvelun kautta

- Kirjautuminen edellyttää käyttäjältä Suomi.fi-palvelussa olevaa valtuutta EURA 2021:n 
palvelujen käyttöön

- Oman organisaation valtuutusoikeudellinen henkilö antaa valtuutukset -> 
selvitettävä omassa organisaatiossa kuka ko. henkilö on

- Käyttäjien tunnistautuminen tapahtuu: varmennekortilla/ mobiilivarmenteella/ 
henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla

- Lisätietoja muun muassa tunnistautumisesta löytyy EURA 2021 -käyttöohjeesta

MIKÄLI KÄYTTÄJÄLLÄ ON VOIMASSAOLEVAT EURA 2014 –KÄYTTÖOIKEUDET 
(SUOMI.FI-VALTUUDET) EI UUSIA VALTUUKSIA TARVITSE HANKKIA EURA 2021 -
JÄRJESTELMÄÄN

www.eura2021.fi
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EURA 2021-järjestelmä (3)

- Hankehakuilmoituksia voi tarkastella ilman järjestelmään kirjautumista. Hakemuksen 
täyttäminen on kuitenkin mahdollista vain järjestelmään kirjautuneena.

- Hakemuksen täyttäminen aloitetaan aina avoimen hankehakuilmoituksen kautta!

- Hyödyntäkää käyttö- ja täyttöohjeita (EURAn yleisohje + EURAssa hakemuksen 
täyttövaiheessa käytettävissä olevia ”kenttäkohtaisia” ohjeita; täyttöohjeet voi myös avata 
yhtenä kokonaisuutena kenttäkohtaisen ohjeen alla olevasta ’Lue lisää’ –linkistä, ks. 
kuvakaappaus jäljempänä)

- Tärkeätä on, että hakemus täytetään järjestyksessä (hakemuslomake muuttuu dynaamisesti 
tehtyjen valintojen mukaan)

HUOM!
- Hakemusta täytettäessä muutokset tallentuvat automaattisesti!

www.eura2021.fi
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Mistä löytyy tietoa avoimista hauista?

Hauista löytyy tietoa ainakin seuraavilta nettisivuilta:

- Avoimet hankehakuilmoitukset www.eura2021.fi –sivuston kautta

- vasemmasta alalaidasta klikkaamalla ’Avoimet hankehakuilmoitukset’
- hakuja voi hakea erilaisilla hakuehdoilla; (esim. viranomainen: Pirkanmaan liitto)
- HUOM! Maakunnalla ei pysty hakemaan! (Pirkanmaan haut löytyvät kun haun kohdealueeksi valitsee 

Länsi-Suomen)

- Pirkanmaan liiton nettisivuilla
- https://www.pirkanmaa.fi/kategoria/rahoitushaut/

- Rakennerahastot-sivuilla
- https://rakennerahastot.fi/hakuajat (hakukortteina kaikki haut - ei suodatustoimintoja)

- Länsi-Suomen osio

- https://rakennerahastot.fi/lansi-suomi/hakuajat-lansi-suomi (hakukortteina kaikki Länsi-Suomen haut, linkki 
vie hakukortista suoraan hakuilmoitukseen)

- https://rakennerahastot.fi/lansi-suomi/tietoa-hakemisesta (Länsi-Suomen hakuaikoja koskeva päivittyvä 
suunnitelma)

http://www.eura2021.fi/
https://www.pirkanmaa.fi/kategoria/rahoitushaut/
https://rakennerahastot.fi/hakuajat
https://rakennerahastot.fi/lansi-suomi/hakuajat-lansi-suomi
https://rakennerahastot.fi/lansi-suomi/tietoa-hakemisesta
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Hankehakuilmoitukset

Käyttöohjeet
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Kenttäkohtaiset ohjeet, 
huom! Lue lisää –ohjeet!

Ohjeet tulevat näkyviin kun osoitin on täytettävän kentän kohdalla
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Pirkanmaan liiton EAKR-haku 12.5. –
15.8.2022

− 5 erityistavoitetta haettavana

o Toimintalinja 1. Innovatiivinen Suomi
• Erityistavoite 1.1 Tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja kehittyneiden teknologioiden käyttöönoton 

parantaminen
• Erityistavoite 1.2 Digitalisaation etujen hyödyntäminen kansalaisten, yritysten ja julkishallinnon hyväksi

o Toimintalinja 2. Hiilineutraali Suomi

• Erityistavoite 2.1 Energiatehokkuustoimenpiteiden edistäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen
• Erityistavoite 2.2 Ilmastonmuutokseen sopeutumisen, riskien ehkäisemisen ja katastrofivalmiuden ja –

palautuvuuden edistäminen
• Erityistavoite 2.3 Kiertotalouteen siirtymisen edistäminen

Ohjelmasisältöjä esitelty Länsi-Suomen infotilaisuudessa 23.11.2021
- EAKR-sisältöjen esittely löytyy tästä linkistä

Lisätietoa Uudistuva ja osaava Suomi 2021 – 2027 -ohjelmasta ja ohjelma-asiakirja löytyy nettisivulta 
https://rakennerahastot.fi/uudistuva-ja-osaava-suomi-2021-2027

Haettavissa oleva rahoitus 
yhteensä:

3 165 000 euroa

https://rakennerahastot.fi/documents/91635434/116988987/3.+EAKR-rahoitus,+Heli+Rintala.pdf/33c63238-45a8-1b7b-841b-28ebd1e27031/3.+EAKR-rahoitus,+Heli+Rintala.pdf?t=1652435235217
https://rakennerahastot.fi/uudistuva-ja-osaava-suomi-2021-2027
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Hankkeiden valintaperusteet (1)

• Yleiset valintaperusteet
• Jokaisen hakemuksen tulee täyttää kaikki yleiset valintaperusteet, muuten hakemusta ei 

pisteytetä
• Yleiset valintaperusteet löytyvät tämän linkin takaa

• HUOM! Erityisesti seuraavissa ollut haasteita:

• Hankkeen oltava sen erityistavoitteen mukainen, josta sitä haetaan rahoitettavaksi

• Hankkeella oltava konkreettinen suunnitelma

• Hankkeen resurssien tulee olla tarkoituksenmukaiset

• Minkään organisaation normaalitoimintaa ei voida tukea

• Erityiset valintaperusteet: 1) horisontaaliset ja 2) erityistavoitekohtaiset

• 1) Horisontaaliset valintaperusteet ovat kaikissa erityistavoitteissa samat (pisteytys asteikolla 0-3)

• Nettisivulta https://rakennerahastot.fi/hankkeiden-yleiset-ja-erityiset-valintaperusteet löytyy linkit 
lisätietoihin EU:n perusoikeusasiakirjasta ja EU:n Itämeri-strategiasta

https://rakennerahastot.fi/documents/91635434/106731053/Yleiset_valintaperusteet_FI.pdf/a96aeaaa-57c5-446d-3a17-4cadd6e34f35/Yleiset_valintaperusteet_FI.pdf?t=1648474723985
https://rakennerahastot.fi/hankkeiden-yleiset-ja-erityiset-valintaperusteet
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Hankkeiden valintaperusteet (2)

• 2) Erityistavoitekohtaiset erityiset valintaperusteet (jokaisella erityistavoitteella omat spesifit erityiset 
valintaperusteet, pisteytys asteikolla 0-5)

• HUOM! Nämä erityiset valintaperusteet voivat myös hakukohtaisesti vaihtua –> valintaperusteet 
ohjaavat kussakin haussa haettavien hankkeiden sisältöjä

• Nettisivulta https://rakennerahastot.fi/hankkeiden-yleiset-ja-erityiset-valintaperusteet löytyy linkki 
edellä mainittuihin erityisiin valintaperusteisiin, MUTTA sitä ei kannata lukea tähän hakuun hanketta 
suunniteltaessa, koska kaikki siinä mainitut erityiset valintaperusteet eivät ole tässä 
haussa käytössä -> TARKISTA AINA MITKÄ ERITYISTAVOITEKOHTAISET 
VALINTAPERUSTEET OVAT HAUSSA KÄYTÖSSÄ

• Hakukohtaiset valintaperusteet löytyvät AINA kunkin haun hankehakuilmoituksesta

• Seuraavilla kalvoilla esitetään 12.5.-15.8.2022 haussa käytössä olevat erityiset valintaperusteet

• Rahoitettaville hankkeille on asetettu minimipistemäärä: jotta hakemusta voidaan harkita 
rahoitettavaksi tulee hakemuksen saada vähintään puolet erityistavoitteensa mukaisesta 
maksimipistemäärästä

https://rakennerahastot.fi/hankkeiden-yleiset-ja-erityiset-valintaperusteet
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• Erityistavoite 1.1 Tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja kehittyneiden 
teknologioiden käyttöönoton parantaminen

Keskeisenä tavoitteena on TKI-intensiteetin kasvattaminen sekä elinkeinoelämälähtöisen 
innovaatiotoiminnan edistäminen ilmasto- ja kestävän kehityksen tavoitteet huomioiden.

− Toimilla tuetaan kansallista tavoitetta nostaa T&K-investointien osuus bkt:sta 4 %:iin

o Valintaperusteet:
• Horisontaaliset (0-3 pistettä)

• Hanke tukee sukupuolten tasa-arvoa
• Hanke tukee EU:n perusoikeusasiakirjan periaatteita mukaan lukien

yhdenvertaisuutta, syrjimättömyyttä ja esteettömyyttä
• Hanke tukee kestävän kehityksen periaatteita ja unionin ympäristöpolitiikkaa
• Hanke tukee EU:n Itämeren alueen strategiaa

• Erityistavoitekohtaiset (0-5 pistettä)
• Hanke vahvistaa osaamista, ennakointi- tai innovointitoimintaa tai uusien teknologioiden kehittämistä
• Hanke tukee pk-yritysten tuotteiden, materiaalien, palvelujen tai tuotantomenetelmien kehittämistä, pilotointia ja 

kaupallistamista tai uusien teknologioiden käyttöönottoa ja hyödyntämistä
• Hanke tukee elinkeinoelämän tarpeista lähtevää TKI-toimintaa
• Hanke edistää oppi- ja tutkimuslaitosten sekä elinkeinoelämän välistä yhteistyötä
• Hanke tukee älykkääseen erikoistumiseen liittyviä alueiden välisiä ja/ tai kansainvälisiä

kumppanuuksia

Haettavissa oleva rahoitus:

1 804 000 euroa

Kaikkien tästä erityistavoitteesta rahoitettavien 
hankkeiden tulee tukea alueen älykkään 
erikoistumisen strategian (ÄES) tavoitteita

Pirkanmaan ÄES-sisältökärjet:

•Vastuullisesti uudistuva teollisuus ja hallittu 
kestävyysmurros
•Älykkäät ja kestävät yhdyskunnat
•Hyvinvoinnin teknologiat ja palvelut
•Kulttuuri ja digitaalinen elämystalous
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• Erityistavoite 1.2 Digitalisaation etujen hyödyntäminen kansalaisten, 
yritysten ja julkishallinnon hyväksi

Ohjelmalla tavoitellaan digitalisaatioon, datatalouteen ja teknologisiin murroksiin liittyvien 
liiketoimintamahdollisuuksien kattavaa hyödyntämistä. Digitaalisuutta edistävien TKI- tulosten 
käyttöönotto ja skaalautuminen ovat keskeisiä liiketoiminnan kasvun mahdollistamiseksi.

o Valintaperusteet:
• Horisontaaliset (0-3 pistettä)

• Hanke tukee sukupuolten tasa-arvoa
• Hanke tukee EU:n perusoikeusasiakirjan periaatteita mukaan lukien yhdenvertaisuutta, syrjimättömyyttä ja esteettömyyttä
• Hanke tukee kestävän kehityksen periaatteita ja unionin ympäristöpolitiikkaa
• Hanke tukee EU:n Itämeren alueen strategiaa

• Erityistavoitekohtaiset (0-5 pistettä)
• Hanke edistää digitalisaation hyödyntämistä TKI-toiminnassa
• Hanke edistää digitalisaation ja sitä hyödyntävien teknologioiden soveltamista tai hyödyntämistä
• Hanke tukee digitaalisten innovaatiokeskusten käynnistämistä ja/ tai kehittämistä

Haettavissa oleva rahoitus:

318 000 euroa
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• Erityistavoite 2.1 Energiatehokkuustoimenpiteiden edistäminen ja 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 

Tavoitteena on edistää energiajärjestelmän muutosta, joka tähtää kasvihuonekaasupäästöjen määrän 
nopeaan ja merkittävään vähenemiseen. Systeeminen muutos koskettaa mm. energiaintensiivistä 
teollisuutta, rakennuskantaa ja energiantuotantoa.

o Valintaperusteet:
• Horisontaaliset (0-3 pistettä)

• Hanke tukee sukupuolten tasa-arvoa
• Hanke tukee EU:n perusoikeusasiakirjan periaatteita mukaan lukien yhdenvertaisuutta, syrjimättömyyttä ja 

esteettömyyttä
• Hanke tukee kestävän kehityksen periaatteita ja unionin ympäristöpolitiikkaa
• Hanke tukee EU:n Itämeren alueen strategiaa

• Erityistavoitekohtaiset (0-5 pistettä)
• Hanke tukee hiilineutraalien ratkaisujen tai toimintamallien kehittämistä
• Hanke edistää uusiutuviin energialähteisiin tai energiatuotannon monipuolistamiseen liittyvää ja energiatehokkuutta 

lisäävää tutkimus- ja kehitystyötä
• Hanke edistää elinkeinoelämäverkottunutta tutkimusta, yhteiskehittämistä tai julkisia innovatiivisia hankintoja 

energiansäästön tai energiatehokkuuden parantamiseksi
Haettavissa oleva rahoitus:

365 000 euroa
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• Erityistavoite 2.2 Ilmastonmuutokseen sopeutumisen, riskien 
ehkäisemisen ja katastrofivalmiuden ja –palautuvuuden edistäminen

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen on aktiivista varautumista ilmastonmuutoksen vaikutuksiin, kielteisten 
vaikutusten ennakointia ja vähentämistä sekä myönteisten vaikutusten luomiin mahdollisuuksiin tarttumista. 
Sopeutuminen on ilmastonmuutoksen hillintään tähtäävien toimien rinnalla välttämätöntä. Yhteiskunnan yleisesti 
hyvästä varautumisen tasosta huolimatta alueet, elinkeinot ja väestöryhmät ovat haavoittuvia ja alttiita 
ilmastonmuutoksen vaikutuksille.

o Valintaperusteet:
• Horisontaaliset (0-3 pistettä)

• Hanke tukee sukupuolten tasa-arvoa
• Hanke tukee EU:n perusoikeusasiakirjan periaatteita mukaan lukien yhdenvertaisuutta, syrjimättömyyttä ja esteettömyyttä
• Hanke tukee kestävän kehityksen periaatteita ja unionin ympäristöpolitiikkaa
• Hanke tukee EU:n Itämeren alueen strategiaa

• Erityistavoitekohtaiset (0-5 pistettä)
• Hanke tukee yritysten ja alueiden pilotointi- ja kokeiluympäristöjen kehittämistä hiilineutraaliuteen sekä ilmastonmuutokseen 

sopeutumiseen liittyen
• Hankkeessa kehitetään innovatiivisia menetelmiä, teknologioita tai tuotteita, joiden avulla edistetään sopeutumista 

ilmastonmuutokseen
• Hanke on linjassa kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelman kanssa Haettavissa oleva rahoitus:

313 000 euroa
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• Erityistavoite 2.3 Kiertotalouteen siirtymisen edistäminen

Hiilineutraali kiertotalous vähentää materiaalihävikkiä, päästöjä ja kuljetustarpeita sekä parantaa yritysten 
kilpailukykyä että vastaa kuluttajien tarpeisiin. Luonnonvarojen kestävä ja säästeliäs käyttö sekä 
materiaalitehokkuuden edistäminen eri tuotantoprosesseissa aina energiantuotannosta kaivosteollisuuteen 
että julkisen sektorin toiminnassa ovat kiertotalouden keskeisiä tavoitteita.

o Valintaperusteet:
• Horisontaaliset (0-3 pistettä)

• Hanke tukee sukupuolten tasa-arvoa
• Hanke tukee EU:n perusoikeusasiakirjan periaatteita mukaan lukien yhdenvertaisuutta, syrjimättömyyttä ja 

esteettömyyttä
• Hanke tukee kestävän kehityksen periaatteita ja unionin ympäristöpolitiikkaa
• Hanke tukee EU:n Itämeren alueen strategiaa

• Erityistavoitekohtaiset (0-5 pistettä)
• Hanke tukee kiertotalouteen ja korkean jalostusasteen biotalouteen, cleantechiin tai hiilenkiertoon liittyvää TKI-toimintaa
• Hankkeessa kehitetään älykästä materiaalien hallintaa ja hillitään jätteiden syntyä
• Hanke edistää digitaalisia ratkaisuja kiertotalouteen siirtymisessä
• Hankkeessa kehitetään ekosysteemejä, osaamiskeskittymiä ja verkostoja sekä tuetaan muita yhteistyömuotoja, joihin 

voi osallistua myös suuria yrityksiä

Haettavissa oleva rahoitus:

365 000 euroa
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Haussa huomioitavia asioita, poimintoja 
hakuilmoituksesta 

• Tukitasot kehittämishanke max. 60%, investointihanke max. 50%
− Ei rahoiteta pelkkiä investointihankkeita

• Hankkeiden kesto: lähtökohtaisesti enintään 3 vuotta

• Pirkanmaan maakuntaohjelman/ Älykkään erikoistumisen strategian mukaisuus (hakemuksessa 
on kuvattava hankkeen yhteys maakuntaohjelmaan/ älykkään erikoistumisen strategiaan, 
esimerkiksi hakemuksen kohdassa ’Minkä tarpeen tai ongelman hanke ratkaisee’)

[sijoita logo tähän]
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Haussa huomioitavia asioita, poimintoja 
hakuilmoituksesta

• Indikaattorit:

• Jokaiseen erityistavoitteeseen liittyy tiettyjä tulos- ja tuotosindikaattoreita -> jokaisen 
rahoitettavan hankkeen tulee tuottaa joitakin ko. indikaattoreista

• Indikaattoreita on käsitelty Länsi-Suomen yhteisessä infotilaisuudessa 20.1.2022. EAKR-
indikaattoreita koskeva esitys löytyy tästä linkistä

• Tuensaajat/ hakijat: kunnat, kuntayhtymät, julkisomisteiset kehittämisyhtiöt, tutkimus- ja 
koulutusorganisaatiot, yleishyödylliset yhdistykset ja järjestöt…

• Pirkanmaan liitto ei voi rahoittaa yksittäisen yrityksen tai ammatinharjoittajan 
hankkeita!

[sijoita logo tähän]

https://rakennerahastot.fi/documents/91635434/116989123/EAKR-indikaattorit+-+P%C3%A4ivi+M%C3%A4ntym%C3%A4ki+(1).pdf/fa1c0f5d-4326-c890-1468-b485d6b343f5/EAKR-indikaattorit+-+P%C3%A4ivi+M%C3%A4ntym%C3%A4ki+(1).pdf?t=1652272644650
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Ryhmähankkeet ja ylimaakunnalliset 
hankkeet (1)

• Ryhmähankkeet ovat haettavissa avatussa haussa

• Ryhmähanke korvaa aiemman yhteishankkeen; ryhmähankkeita on käsitelty Länsi-Suomen 
infotilaisuudessa 17.3.2022; Tilaisuuden esitys löytyy tämän linkin takaa

• Esityksessä on lisätietoja muun muassa siitä, miten ryhmähanke ”rakentuu” ja hallinnoidaan 
EURA 2021 –järjestelmässä

• Jos ryhmähanke kohdistuu useamman maakunnan alueelle, tulee hakemus jättää 
lähtökohtaisesti sen maakunnan hakuun, jonka alueella pääosa hankkeesta toteutetaan 
(”päämaakunta”) – ei siis päätoteuttajan vaan toiminnan sisällön mukaan

• Vastaava menettely muissakin ylimaakunnallisissa hankkeissa (yhden toteuttajan 
ylimaakunnalliset hankkeet) = hakemus tulee jättää lähtökohtaisesti sen maakunnan hakuun 
jonka alueella pääosa hankkeesta toteutetaan (”päämaakunta”)

[sijoita logo tähän]

https://rakennerahastot.fi/documents/91635434/101280464/Ryhm%C3%A4hankkeet+-+Johanna+Lepp%C3%A4nen.pdf/913c7450-b4c1-8fb4-7583-286637bba4d2/Ryhm%C3%A4hankkeet+-+Johanna+Lepp%C3%A4nen.pdf/Ryhm%C3%A4hankkeet+-+Johanna+Lepp%C3%A4nen.pdf/Ryhm%C3%A4hankkeet+-+Johanna+Lepp%C3%A4nen.pdf?t=1647858233971
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Ryhmähankkeet ja ylimaakunnalliset 
hankkeet (2)

• POIKKEUS EDELLISIIN: Mikäli ryhmähankkeessa/ ylimaakunnallisessa hankkeessa toimintaa kohdistuu 
Uudellemaalle, tulee koko ryhmähanke/ ylimaakunnallinen hanke jättää Uudenmaan liiton avoinna 
olevaan hakuun (riippumatta siitä kuinka iso osa toiminnasta kohdistuu Uudellemaalle)

• Ylimaakunnallisissa hankkeissa riittää, että haku on auki sillä alueella, jonka hakuun hakemus osoitetaan

• Hakemuksen arviointiprosessi, EAKR-varojen siirrot maakunnan liittojen kesken ja muut tarvittavat 
toimenpiteet hoidetaan ko. maakunnan liiton ja Pirkanmaan liiton kesken – hakija(t) asioivat rahoittajana 
toimivan maakunnan liiton kanssa

• Ylimaakunnallisista hankkeista, jotka kohdistuvat myös Pirkanmaalle, mutta joihin haetaan rahoitusta 
jostakin muusta maakunnan liitosta (eli hakemus jätetään johonkin muuhun maakunnan liittoon) on hyvä 
olla etukäteen yhteydessä myös Pirkanmaan liittoon

[sijoita logo tähän]
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Uuden kauden tuomat muutokset 
hanketoimintaan/ Tiina Ramstedt-Sen

- EAKR-hankkeiden kustannusmallit

- Flat rate 40% kehittämishankkeet
- Flat rate 7% kehittämishankkeet
- Flat rate 1,5% investointihankkeet

- Palkkakustannusmallit
- Yksikkökustannusmalli = Tuntitaksamalli
- Tosiasiallisesti aiheutuneet palkkakustannukset = Vakiosivukulumalli

- Työaika ja tehtävänkuvaukset

- Matkakustannukset flat rate 7% -hankkeissa

- Tosiasiallisesti aiheutuneet matkakustannukset -kustannusmalli
- Matkakustannusten yksikkökustannusmalli

- De minimis -tuki
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EAKR-hankkeiden kustannusmallit

• Flat rate 24% kehittämishanke

• Tosiasialliset kustannukset 
investointihankkeissa

• Flat rate 15% 

• Kertakorvaus (lump sum)

• Flat rate 40% kehittämishankkeissa

• Flat rate 7% kehittämishankkeissa

• Flat rate 1,5% investointihankkeissa

• Kertakorvaus (lump sum)

Kausi 2014-2020 Kausi 2021-2027
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Kustannusmallit tässä rahoitushaussa

- Flat rate 40 % kehittämishankkeissa – ensisijainen kustannusmalli
- Flat rate 7 % kehittämishankkeissa, toissijainen kustannusmalli
- Flat rate 1,5 % investointihankkeissa, jotka ovat aina osa kehittämishanketta

Jos flat rate 40 % -kehittämishankkeen rinnalla haetaan 1,5 % -investointihanketta, se 
pitää hakea teknisesti erillisenä hankkeena, kuten ohjelmakaudella 2014-2020. 

Flat rate 7 % -kehittämishanke ja 1,5 % -investointihanke on mahdollista yhdistää 
samassa hakemuksessa (sama hankekoodi) EURA 2021 –järjestelmässä. 

Tsekkaa Länsi-Suomen infotilaisuuksien materiaalit Rakennerahastojen sivuilta!

[sijoita logo tähän]

https://rakennerahastot.fi/lansi-suomi/alueen-yhteiset-materiaalit
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Flat rate 40% -kehittämishankkeet

• Flat rate lasketaan tukikelpoisista palkkakustannuksista  

• EURA 2021 -järjestelmä laskee flat rate - osuuden automaattisesti 

• Flat rate -osuudella korvataan kaikki muut hankkeesta aiheutuvat 
kustannukset paitsi tukikelpoiset palkkakustannukset

Vertaa vanhaan flat rate 24% -malliin, jossa ostopalveluita sekä muita 
kustannuksia pystyi olemaan kustannusarviossa.
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Flat rate 40% -kehittämishankkeet

• Koska palkkakustannukset ovat kaiken perustana, hankehenkilöstön, sen 
palkkakustannusten ja tehtävänkuvausten, määrittely on erityisen tärkeää!

• Flat ratella katettuja kustannuksia ei tarvitse todentaa maksatusvaiheessa, 
eikä esittää niitä koskevia kirjanpidon otteita tai tositteita varmennuksissa 
eikä tarkastuksissa.

• Huomaa kuitenkin! Jotta rahoittaja voi arvioida hankkeen 
tarkoituksenmukaisen toteuttamisen sekä vaikuttavuuden, tuen hakijan on 
kuvattava hakemuksella hankkeen toteuttaminen mahdollisimman 
yksityiskohtaisesti.
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Flat rate 40% -kehittämishankkeet

• Hakemuksessa on kuvattava ainakin vähintään kansallisen kynnysarvon 
(60 000€) ylittävät hankinnat. 

• Kuvatkaa myös hankkeen tarkoituksenmukaisen toteuttamisen kannalta 
tarvittavat ostopalvelut (hankinnoissa noudatettava lainsäädäntöä) ja 
viestintätoimenpiteet.  

• Jos flat rateen sisältyy vähäisiä kone- ja laitehankintoja max 3 000 €/kone 
tai laite (ei pidetä investointina), niistä on esitettävä arvio hakemuksessa.  

• Mahdolliset tulot on arvioitava
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Flat rate 7% kehittämishankkeet

• Flat rate 7 % -kustannusmallin käyttämisen edellytyksenä on, että 
tukipäätöksessä hyväksytyn hankesuunnitelman mukaan: 

− ei ole lainkaan hankehenkilöstön palkkakustannuksia; tai 
− ostopalveluista aiheutuvat kustannukset ovat vähintään 30 prosenttia hankehenkilöstön 

palkkakustannuksista; tai 
− Matkakustannukset ovat vähintään 20 prosenttia hankehenkilöstön palkkakustannuksista.

Vähintään yhden edellytyksen on täytyttävä hankehakemus- ja 
tukipäätösvaiheessa. Kustannusmallia sovelletaan hankkeeseen koko sen 
toteuttamisajan mahdollisesta kustannusrakenteen muutoksesta huolimatta.
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Flat rate 7% kehittämishankkeet
Hankkeen välittöminä kustannuksina voidaan korvata:

1. hankehenkilöstön palkkakustannukset 

2. hankkeen sisällölliseen toteuttamiseen kuuluvat ostopalvelut 

3. hankkeen tiedotuksesta ja viestinnästä aiheutuvat kustannukset 

4. hankkeesta aiheutuvat matkakustannukset, yli 15 kilometrin etäisyydelle henkilön virka-
tai työpaikasta tai asunnosta kohdistuvien matkojen kustannukset 

5. hankkeen sisällölliseen toteuttamiseen kuuluvat materiaalit ja tarvikkeet 

6. hankkeen sisällölliseen toteuttamiseen kuuluvan sellaisen koneen tai laitteen enintään 
3000 euron hankintakustannukset, jota ei voida pitää investointina 

7. välittävän toimielimen tukipäätöksessä edellyttämästä hankkeen tilintarkastuksesta 
aiheutuvat kustannukset (ei yleensä Pirkanmaan liiton hankkeissa).
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Flat rate 1,5% investointihankkeet
• Oltava aina osa kehittämishanketta

• Hankkeen välittöminä kustannuksina voidaan korvata (tyhjentävästi 10 § / 
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2021/20210866 )

• Huomaa muutos! Investointihankkeessa flat ratea –osuutta ei ole ennen ollut

Flat ratella katetaan: 

1) ennen tukihakemuksen vireille tuloa aiheutuneet hankkeen esivalmistelun kustannukset, viranomaismaksut, 
ympäristö- ja ilmastovaikutusten arvioinnin kustannukset ja muut vastaavat kustannukset; 
2) hankkeen hallinnointia varten varatuista toimitiloista, koneista, laitteista ja kalustosta aiheutuvat 
kustannukset; 
3) kirjanpito-, yleishallinto- ja toimistokustannukset; 
4) hankkeen ohjausryhmän kustannukset.

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2021/20210866
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Palkkakustannusmallit

• Yksikkökustannusmalli = Tuntitaksamalli

• Tosiasiallisesti aiheutuneet
palkkakustannukset = Vakiosivukulumalli

Kausi 2014-2020 Kausi 2021-2027

• Tosiasialliset kustannukset

• Sivukulujen osuutta ei määritetty
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Tosiasiallisesti aiheutuneet
palkkakustannukset = Vakiosivukulumalli

• Hakuvaiheessa ilmoitetaan hankehenkilön työaikaosuus (%), joka on arvio 
koko hankkeen aikana hankkeelle tehtävän työn keskimääräisestä 
%-osuudesta 

• Kustannuksiin kirjataan henkilön palkkakustannukset, ilman sivukuluja ja 
lomarahaa

• EURA lisää lakisääteiset sivukulut: 
Yksi yhteinen prosentti kaikille toimijoille = 26,44 %
AMK-opetushenkilöstö = 20,42 % (joille ei makseta lomarahaa)

Työajanseurantaa ei vaadita!

Sivukuluprosentti ei muutu hankkeen aikana.
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Palkkojen yksikkökustannusmalli = 
tuntitaksamalli

• Lasketaan vuotuinen bruttotyövoimakustannus, ml. työnantajan sivukulut & 
lomaraha (26,44%/20,44%), vuosiloma ja vapaajaksot

Tuntitaksa = viimeisimmät asiakirjoihin perustuvat vuotuiset bruttotyövoimakustannukset 

Laskennallinen vuosityömäärä 1720 tuntia 

− Esimerkiksi, jos 100 prosentin työaikaosuutta vastaava vuotuinen bruttotyövoimakustannus olisi 
36 000 euroa, yksikkökustannus saataisiin jakamalla 36 000 euroa 1720 tunnilla. 
Yksikkökustannus olisi tällöin 20,93 €. 

• Hankehenkilöstön palkat korvataan: 
toteutuneet hanketyötunnit x ennalta määritelty tuntitaksa
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Palkkojen yksikkökustannusmalli = 
tuntitaksamalli

• Hakemusvaiheessa
− Arvioi hankehenkilön työskentelymäärä hankkeelle
− Määritä bruttotyövoimakustannus 
− Bruttotyövoimakustannuksen määrittäminen eri tilanteissa, katso 6§

Tukikelpoisuusasetuksen muistio sekä Länsi-Suomen infon esitys

• Hakijan on hakemuksessa esitettävä tarkat määrittelyt ja perusteet 
palkkakustannusten yksikkökustannuksen eli tuntitaksan laskennan 
perusteista. Tukikelpoisuustarkastelu tehdään jo hakemusvaiheessa! 

− Bruttotyövoimakustannuksen määrittelyyn käytettyjä asiakirjoja ei liitetä EURA2021:een
− Hakijan (tuensaajan) säilytettävä määrittämiseen käytetty todentava aineisto 

• Hankkeen aikana toteutuneet työtunnit on todennettava -> työajanseuranta

https://tem.fi/paatos?decisionId=0900908f8075c1db
https://rakennerahastot.fi/documents/91635434/116989109/Palkkakustannusmallit+-+Hannu+Koponen.pdf/94a709bf-b19d-6590-7cb0-927c276b2ae4/Palkkakustannusmallit+-+Hannu+Koponen.pdf?t=1649851243526
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Työaika ja tehtävänkuvaukset

• Hankehenkilöstön työajan osuus 
vuotuisesta työajasta oltava 
lähtökohtaisesti vähintään 20%.

• Perustellusta syystä voi olla alle 20%, 
mutta ei vähemmän kuin 10% 
vuotuisesta 100 prosentin työaikaosuutta 
vastaavasta vuotuisesta työajasta.

Huomaa muutos! Edellisellä kaudella 
työaikaosuudella ei ollut minimirajaa.

• Tehtävänkuvaus täytetään jokaisen 
hankehenkilöstöön esitetyn tehtävän 
osalta erikseen EURA2021-järjestelmässä

• Ei henkilönimiä hakemukseen

• Nimen sijaan työntekijästä on käytettävä 
EURA 2021 –järjestelmässä aina vain 
tehtävänimikettä 

• Tukipäätöksen jälkeen tuensaaja tulostaa 
tehtäväkuvauslistan ja täydentää sen 
nimitiedoilla (jäljitettävyys taattava)
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Matkakustannukset flat rate 7 % -
hankkeissa

Tosiasiallisesti aiheutuneet 
matkakustannukset –
kustannusmalli

- EURAan arvioidaan matkakustannukset

- Matkakustannukset todennettava 
maksatusvaiheessa ja matkaraportti 
toimitettava

Matkakustannusten 
yksikkökustannusmalli

- EURAan arvioidaan matkapäivien 
määrät

- Matkat ja matkapäivät 
todennettava matkalaskulla sekä 
matkaraportilla maksatusvaiheessa



Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027

Matkakustannukset

1) hankkeesta aiheutuvat sellaiset 
kotimaanmatkojen matkakustannukset, joissa 
yhdensuuntainen matka kohdistuu yli 15 
kilometrin etäisyydelle henkilön virka- tai 
työpaikasta tai asunnosta:

a) hankehenkilöstön osalta yksikkökustannus 
on 176 euroa/matkapäivä; ja

b) hankkeen kohderyhmän sekä hankkeeseen 
osallistuvien organisaatioiden edustajien osalta 
yksikkökustannus on
132 euroa/matkapäivä;

2) hankkeesta aiheutuvat ulkomaanmatkojen 
matkakustannukset:
a) Eurooppaan kohdistuvien matkojen yksikkökustannus on 368 
euroa/matkapäivä; ja
b) muualle kuin Eurooppaan kohdistuvien matkojen 
yksikkökustannus on 720 euroa/matkapäivä.

Ulkomaanmatkojen osalta yksikkökustannus ei eroa 
hankehenkilöstön ja hankkeen kohderyhmän sekä hankkeeseen 
osallistuvien organisaatioiden edustajien välillä.

Lue lisää: https://rakennerahastot.fi/matkakustannusmallit

Matkakustannusten yksikkökustannusmallissa EURAan merkitään matkapäivien määrät

https://rakennerahastot.fi/matkakustannusmallit
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De minimis -tuki
• Vähämerkityksinen valtiontuki, määritelmään ei muutoksia uudella kaudella

• Muutosta kuitenkin hakemusvaiheeseen:
− Rahoituspäätöksessä on yksilöitävä kaikki hankkeesta de minimis -tukea saavat yritykset: 

”vähämerkityksisenä tukena myönnettävä tuki on kohdennettava tukipäätöksessä erikseen kullekin 
tuen saajalle ja hankkeeseen hyödynsaajana osallistuvalle taloudellista toimintaa harjoittavalle 
yksikölle” Rahoitusasetuksen (867/2021) 10§

-> uusia de minimis –toimenpiteitä/yrityksiä voidaan lisätä vain muutoshakemuksella

− Hakemukseen liitettävä lisäksi yritysten de minimis -selvityslomakkeet

• Huomaa myös muutos hankkeen tulosten yleiseen hyödynnettävyyteen: osallistuvan yrityksen 
de minimis –tuki ei ole enää julkista. Rahoituslain (757/2021) 6§

• Juttele rahoittajan kanssa hankesuunnitelmaanne suunnitelluista toimenpiteistä sekä katso 
Länsi-Suomen infon esitys

https://rakennerahastot.fi/documents/91635434/116989123/De+minimis-tuki+-+Elina+Hykk%C3%B6nen.pdf/49cdda2c-5f0d-4fb2-486e-3416d55cf71c/De+minimis-tuki+-+Elina+Hykk%C3%B6nen.pdf?t=1649851641526
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Muuta korostettavaa
• Tutustu AURA-ohjelmaan -> valitse oikea erityistavoite

-> vastaako hanke myös haussa asetettuja valintaperusteita?

-> syntyykö hankkeessa erityistavoitteen mukaisia indikaattoreita?

• Tutustu Pirkanmaan maakuntaohjelmaan/ älykkään erikoistumisen strategiaan

• Valitse hankkeelle sopiva kustannusmalli (ensisijainen käytettävä kustannusmalli 
on flat rate 40%)

• Suurin työ tehdään hakemusvaiheessa! Kirjoita hankehakemus yleistajuisella 
suomenkielellä, huomioiden erityisesti hakemuksen kohta ’Millä konkreettisilla 
toimenpiteillä hanke saavuttaa kuvatut tavoitteet’ 

-> hankesuunnitelmien oltava lähestulkoon valmiita toteutettavaksi sellaisenaan
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Muuta korostettavaa
• Muista kuvata hankkeen yhteys maakuntaohjelmaan/älykkään 

erikoistumisen strategiaan

• Ole liikkeellä hyvissä ajoin! Kesäloma katkaisee hakuajan, ole siis riittävän 
ajoissa yhteydessä Pirkanmaan liittoon.

Haku päättyy 15.8.2022

Pirkanmaan liiton yhteystiedot 

Erityisasiantuntija Tiina Ramstedt-Sen, puh. 044 422 2266 (23.6. asti ja 25.7. alkaen) 
Erityisasiantuntija Tiina Harala, puh. 050 594 4533 (1.7. asti ja 10.8. alkaen) 
Aluekehitysjohtaja Matti Lipsanen, puh. 050 506 0697
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Pienryhmäkeskustelut

- Vapaata keskustelua ja verkostoitumista

- Moderaattorit keskusteluttaa, sisällölliset kysymykset tilaisuuden jälkeen sähköpostilla rahoittajille.

Ryhmä 1: TKI-valmiuksien ja kehittyneiden teknologioiden käyttöönoton parantaminen

Ryhmä 2: Digitalisaation etujen hyödyntäminen kansalaisten, yritysten ja julkishallinnon hyväksi

Ryhmä 3: Energiatehokkuustoimenpiteiden edistäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen

Ryhmä 4: Ilmastonmuutokseen sopeutumisen, riskien ehkäisemisen ja katastrofivalmiuden ja -palautuvuuden 

edistäminen

Ryhmä 5: Kiertotalouteen siirtymisen edistäminen


