
Hämeen ELY-keskuksen ESR+ infotilaisuus 5.10.2022 Q&A 
 

Mistä tämän hakuinfon diat löytyvät? 

VASTAUS: Diat tulevat rakennerahastot.fi -sivustolle Etelä-Suomen osioon: Hakuinfot | Rakennerahastot 

 

Tarkistan vielä, että ymmärsin oikein eli jos organisaatiolla ei ole EURA-tunnusta, niin käytännössä 

seuraavaan kahteen kuukauteen ei voi osallistua mihinkään hakuun? 

VASTAUS: Hankehakija/-toteuttaja tarvitsee Suomi.fi –asiointivaltuuden EURA2021-järjestelmän hakijan 

palveluihin. https://www.suomi.fi/valtuudet Ellei valtuuksia vielä ole, voi niiden saaminen kestää. 

Kannattaa huomioida, että jos asiointivaltuudet on jo tehty EURA 2014 –järjestelmään, uusia valtuuksia ei 

tarvita.  Suomi.fi → linkki 

 

Miten ennakkomaksu toteutuu käytännössä, eli jos rahoituspäätös on positiivinen, maksetaanko 

toteuttajalle ennakko 30 % heti kokonaisuudessaan koko hankkeen budjetista ja milloin se käytännössä 

"peritään takaisin"? Mietitään pienen järjestötoimijan kassalikviditeettiä ja sen riittävyyttä koko 

hankkeen ajan.  

VASTAUS: Ennakkoa voi tällä ohjelmakaudella saada korkeintaan 30 % koko hankkeen rahoituksesta. 

Ennakkotarve tulee perustella hakemuksessa eikä sitä myönnetä automaattisesti. Hankepäätöksessä 

määritellään tarkempi aikataulu maksetun ennakon kuittaamiselle tulevilla maksatushakemuksilla. Ennakon 

myöntämisestä ja reunaehdoista keskustellaan toteuttajien kanssa rahoitusneuvotteluissa ennen 

rahoituspäätöstä. 

Palkkatuki hankkeen osarahoituksena? Voisitteko vähän avata vaikka esimerkillä? Miten tämä toimii 

käytännössä? 

VASTAUS: ESR-hankkeessa ei voi olla palkkatuettujen henkilöiden kustannuksia eikä palkkatukea voi 

käyttää hankkeen osarahoituksena. 

 

Voiko hankkeen kohderyhmää olla esim. romanit, jotka eivät ole voineet rekisteröidä oleskeluaan 

Suomessa 

VASTAUS: ESR –hankkeen osallistujien tulee olla laillisesti maassa ja Suomen työmarkkinoiden 

käytettävissä.  

 

Kerätäänkö henkilötietolomakkeet edelleen paperisina? 

VASTAUS: Osallistujatietojen keräämiseen on tulossa sähköinen keräystapa. 

 

https://rakennerahastot.fi/etela-suomi/materiaalipankki/hameen-ely-keskus/hakuinfot
https://www.suomi.fi/valtuudet


Voisitteko vielä kerrata kriteerit, millä ehdoin henkilö voidaan kirjata osallistujaksi hankkeessa/ 

seurantatietoihin. Vielä varmistan: eli vähintään 5 päivän ajanjaksolla mukana hankkeen toiminnassa, 

minimissään "1. päivänä" ja "5. päivänä" ja onko min h/päivä -vaatimusta? 

 

VASTAUS: Koulutusympäristön ohjeessa sanotaan seuraavasti: Alle 5 päivää (1-4 arkipäivää) osallistuvia 

henkilöitä ei lueta mukaan henkilömääriin. Osallistujatietojen tallennusjärjestelmään ei ole mahdollista 

tallentaa alle 5 päivää osallistuvien lopetusilmoituksia. Tämän perusteella toimenpiteillä halutaan hakea 

vaikuttavuutta sekä pitkäkestoisuutta ja siksi osallistumisaika hankkeeseen on määritelty vähintään viiden 

päivän ajaksi (eli hankkeessa aloituksen ja lopetuksen tulisi olla vähintään viiden päivän päästä toisistaan).  

Osallistujalla tarkoitetaan hankkeen kohderyhmään kuuluvaa henkilöä, joka on hankkeen toiminnan 

kohteena (esim. henkilö osallistuu hankkeen koulutukseen). Osallistujaksi voidaan katsoa hankkeen 

kohderyhmään kuuluva henkilö, joka osallistuu esimerkiksi hankkeen järjestämään muutaman tunnin 

kestävään ohjaus- tai neuvontatoimenpiteeseen.  

Osallistujaseurannan käytännön toteutuksen osalta tullaan toteuttajia ohjeistamaan myöhemmin, kun 

tarkempaa tietoa käytettävästä järjestelmästä ja periaatteista on saatavilla. 

 

EU:n Itämeren alueen strategia: 

Alla linkki, jonka kautta saa lisätietoa EU:n Itämeren alueen strategiasta. Hankkeen vastaavuus EU:n 

Itämeren alueen strategiaan on yksi arvioitavista horisontaalisista periaatteista, vaikka sillä ei ole omaa 

erillistä kohtaa hankehakemuksessa. 

 

https://www.centrumbalticum.org/ 

 

Saako EURA2021-järjestelmästä poistettua hakemuksia, joita ei ole jätetty viranomaiskäsittelyyn? 

VASTAUS: Hakemusten peruuttaminen ja poistaminen ei ole vielä mahdollista. Ominaisuus tulee 

myöhemmin käyttöön. 

 

Milloin saadaan rahoituspäätöksiä jo käsittelyssä olevista hankkeista? Esim. elokuussa päättyneeseen 

hakuun jätetyistä hakemuksista 

VASTAUS: Elokuussa päättyneen ESR+ haun osalta hankehakemukset ovat vielä arviointikäsittelyssä ja 

etenevät loka-marraskuussa maakuntien yhteistyöryhmien sihteeristöjen käsittelyyn. Näiden käsittelyjen 

jälkeen hakijoihin ollaan yhteydessä. 

 

 

https://www.centrumbalticum.org/

