
Maahanmuuttaneiden toimiva arki Suomessa -teema  
Kotona lapsia hoitavien vanhempien työelämäosallisuus haku 31.10.-15.12.2022 
Hakuinfon 31.10.2022 kysymykset ja vastaukset 
 

Löytyvätkö nämä diat jostakin tämän infotilaisuuden jälkeen? 

VASTAUS: Esitetyt kysymykset ja vastaukset kootaan rakennerahastot.fi –sivuston materiaalipankkiin, jonne 

tallennetaan myös tämä ppt-esitys 

Linkki: https://rakennerahastot.fi/tyollisyys 

 

Onko suositeltavaa ryhmähankehakemus? 

VASTAUS: Keskeistä on, että hanketyyppi (yhden toteuttajan hanke tai ryhmähanke) on hankkeen 

tavoitteiden ja toteutustavan kannalta tarkoituksenmukainen.  

Kannattaa huomioida, että myös yhden toteuttajan hankkeessa voi olla merkittävää yhteistyötä sellaisten 

kumppaneiden ja sidosryhmien kanssa, joilla ei ole hakemuksella omaa toteutusosiota, jotka eivät siis ole 

osatoteuttajia. 

Myös pienempien toimijoiden mukana olo hankkeissa on hyvä asia.  

 

Omarahoitusosuus on joskus pienille järjestöille ongelma, jos ne ovat avustuksensaajina. 

VASTAUS: Lähtökohtaisesti hankkeen tulee kattaa EU - ja valtiontuen ylittävä osuus (yleensä 25%) 

omarahoitteisesti tai hankkimalla muuta rahoitusta kuten kuntarahoitusta tai yksityistä rahoitusta. Mikäli 

muuta rahoitusta hankkeelle ei saada, toteuttaja vastaa rahoituksesta itse omarahoituksena. 

 

Milloin tätä kokonaisuutta voi hakea? 

VASTAUS: Haku on auennut 31.10.2022, se on auki 31.10.-15.12.2022. 

 

Onko mahdollista, että päätoteuttaja maksaa myös osatoteuttajan omarahoitusosuuksia? 

Joo, ajattelin, että voisiko toimia samoin kuin kuntarahoituksen kohdalla, mutta voi mennä liian 

monimutkaiseksi. 

VASTAUS: Tämä riippuu siitä, millä menettelyllä tämä on ajateltu toteutuvan. Maksaako esim. päätoteuttaja 

osatoteuttajalle tietyn rahoitusosuuden, jota tämä voi käyttää omarahoituksena. Tämä menettely voi 

edellyttää hankeneuvotteluissa hieman tarkempaa selvittelyä, jos sitä esittää hankehakemuksessa. 

 Tämän vaihtoehdon voi halutessaan ottaa esille, jos hanke etenee neuvotteluihin.  

 

Jos ei ole suomi.fi-tunnuksia, niin voi olla, että hankehakemus menee ohi, jos jono on 2 kk. 

VASTAUS: Jos tilanne on se, että tunnuksia ei ole aiemmalta kaudelta EURA2014-järjestelmän käytöstä, on 

hankittava tunnukset, jotta EURA2021-järjestelmään voi kirjautua ja jättää hakemuksen. Tarkkaa 

https://rakennerahastot.fi/tyollisyys


odotusaikaa tunnusten saamiselle ei ole mahdollista sanoa, asiaa voi tiedustella DVV:ltä. 

https://www.suomi.fi/valtuudet 

 

Toivotaanko mieluummin isompia ryhmähankkeita vai pienempiä useampia hankkeita? 

VASTAUS: Keskeistä on, että hanketyyppi (yhden toteuttajan hanke tai ryhmähanke) on hankkeen 

tavoitteiden ja toteutustavan kannalta tarkoituksenmukainen. Toisaalta kannattaa huomioida, että hyvin 

pienissä hankkeissa suhteessa isompi osuus rahoituksesta saattaa kulua hallinnointiin. Muutoin hankkeen 

koko ei ole ratkaiseva tekijä vaan se, mitä tehdään.  

Kannattaa huomioida, että myös yhden toteuttajan hankkeessa voi olla merkittävää yhteistyötä sellaisten 

kumppaneiden ja sidosryhmien kanssa, joilla ei ole hakemuksella omaa toteutusosiota, jotka eivät siis ole 

osatoteuttajia. 

Myös pienempien toimijoiden mukana olo hankkeissa on hyvä asia.  

 

Mietin vaan ihan käytännössä, että mikä 2 miljoonan potista voi olla iso hanke. Siis oliko tässä jaossa 2 

miljoonaa? Eli minun kysymys on ihan relevantti. Mikä tässä haussa on iso hanke? 

VASTAUS: Hakuun on varattu 2 miljoonaa euroa. Hankkeen euromääräistä budjettia tarkastellaan mm. 

suhteessa siinä esitettyihin toimenpiteisiin, osallistujamäärään, toiminta-alueeseen, hanketyyppiin (yhden 

toteuttajan hanke vai ryhmähanke), sen kestoon ja esitettyihin tuloksiin ja vaikuttavuuteen. Koska hankkeet 

ovat hyvin erilaisia keskenään, keskimääräistä tai suurinta hakukohtaista rahoitusta on vaikea määrittää ja 

osittain sen antaminen voi antaa myös harhaanjohtavan kuvan. 

 

 

https://www.suomi.fi/valtuudet

