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EURA 2021 –järjestelmä 1/2

• EURA 2021 on Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan rahastojen ja rahastojen 
osarahoittamien hankkeiden hallinnointiin tarkoitettu digitaalinen palvelukokonaisuus 
ohjelmakaudelle 2021–2027. Näitä rahastoja ovat Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+), 
Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) sekä Euroopan oikeudenmukaisen siirtymän rahasto 
(JTF).

• EURA 2021:n palvelut on tarkoitettu mm. hankehakemusten, 
maksatushakemusten, seurantaraporttien ja muiden hankehallinnoitiin 
liittyvien tietojen toimittamiseen ja viranomaiskäsittelyyn. Palvelujen kautta 
myös valmistellaan ja noudetaan hankehakemuksiin ja hankkeisiin liittyvät päätökset.

• Palvelun omistaa työ- ja elinkeinoministeriö.
https://eura2021.fi/
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EURA 2021 –järjestelmä 2/2
• Rahoittajat julkaisevat järjestelmässä 

omat hankehakuilmoitukset, joissa määritellään:
− haun nimi, viranomainen, kohdealue
− rahasto, haun kesto
− käytettävissä olevat toimintalinjat ja 

erityistavoitteet
− haun sisällöllinen kuvaus
− käytettävissä olevat kustannusmallit, palkka- ja 

matkakustannusten ilmoitustavat
− yleiset ja erityistavoitekohtaiset valintaperusteet

• Hankehakemus avataan valmisteluun aina 
hakuilmoituksen kautta, jolloin hakemuksen pohja 
muokkautuu ilmoituksessa tehtyjen rajausten 
mukaiseksi.

• Hakemuksen täyttäminen on mahdollista vasta 
kun haku on käynnissä tai hakuilmoitus on 
julkaistu.

• EURA ohjaa hakemuksen täyttämistä, mm. 
kenttäkohtaiset täyttöohjeet Tutustu käyttöohjeisiin: EURA_2021_-kaytto-

ohje_hakijalle_ja_hanketoteuttajalle.pdf (eura2021.fi)

https://static.eura2021.fi/ohjeet/EURA_2021_-kaytto-ohje_hakijalle_ja_hanketoteuttajalle.pdf
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EURA 2021 - käytön edellytykset
• Järjestelmään kirjautumisessa käytetään vahvaa tunnistautumista Suomi.fi -palvelun avulla. Tätä 

varten tarvitset jonkin seuraavista: 
− varmennekortti, mobiilivarmenne tai verkkopankkitunnukset.

• Hanketoteuttajalla on lisäksi oltava Suomi.fi -palvelussa myönnetty valtuus EURA 2021:n käyttöön. 
Valtuutta tarvitaan hankehakemusten valmisteluun, käsittelyyn jättämiseen ja tietojen hallinnointiin.

• Valtuuden myöntää hakijaorganisaation henkilö, jonka nimenkirjoitusoikeus on kirjattu kaupparekisteriin.
− Nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö voi kirjautua EURA 2021 -järjestelmään ilman erillistä valtuutta

• Valtuudet: Rakennerahastohankkeen 1) asiakirjojen valmistelu, 2) käsittelyyn jättäminen ja 3) tietojen 
hallinnointi

• Organisaatiot, joiden nimenkirjoitusoikeuden omaavaa henkilöä ei ole kirjattu kaupparekisteriin, tulee 
jättää hakemus Digi- ja väestötietoviraston virkailijavaltuuttamispalveluun. Tällaisia toimijoita ovat 
esimerkiksi kunnat, seurakunnat ja oppilaitokset. 

• Hakemuksen käsittelyaika voi olla jopa kaksi kuukautta hakemuksen saapumisesta.

• Lisätietoja valtuuksista ja virkailijavaltuuttamispalvelusta:
• www.suomi.fi/valtuudet
• https://dvv.fi/virkailijavaltuuttamispalvelu

http://www.suomi.fi/valtuudet
https://dvv.fi/virkailijavaltuuttamispalvelu
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Hakemukset EURA 2021 -järjestelmässä

• Hakemusten sisältöä uudistettu jonkin verran, painotus tuloksellisuuden ja 
vaikuttavuuden korostamisessa

• Lisää dynaamisuutta esim. kustannusmallien osalta
− Hakemus tulee täyttää juuri siinä järjestyksessä kuin kysymykset järjestelmässä 

esitetään.

• EURA tekee tarkistuksia ja ilmoittaa, jos edellytykset eivät täyty tai esim. 
kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma eivät täsmää

• Hankehakemuksen tulee sisältää tietoja, joiden perusteella voidaan 
arvioida yleisten ja erityisten valintaperusteiden täyttymistä
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Hakemuksen sisältö

Rahoitusasetuksessa (867/2021, 9§) määritelty hakemuksen sisältö:
1) tiedot hakijasta ja hakijan organisaatiosta sekä hankkeen yhteyshenkilöistä
2) hankkeen nimi, kuvaus hankkeesta ja hankkeen toteuttamisaika
3) hankkeen toteuttamiseen osallistuvat tahot, eri tahojen vastuu hankkeen toteuttamisessa ja rahoittamisessa sekä näihin liittyvät

tarpeelliset sopimusjärjestelyt
4) perustelut sille, miksi hanke on tarpeen ja kuvaus hankkeen tavoitteista
5) kuvaus hankkeen suunnitelluista toimenpiteistä, tavoiteltavista tuloksista ja vaikutuksista
6) hankkeen kustannusarvio
7) hankkeen rahoitussuunnitelma
8) kuvaus hankkeen tulosten hyödyntämisestä ja niistä tiedottamisesta
9) selvitys siitä, miten hankkeen valmistelussa on otettu huomioon hankkeen kannalta merkityksellisten muiden hankkeiden 

tulokset
10) selvitys hankkeeseen saadusta tai haetusta muusta rahoituksesta
11) kuvaus siitä, miten hakemuksen kohteena olevan toiminnan jatkuvuudesta huolehditaan hankkeen päättymisen jälkeen, jollei 

jatkuvuudesta huolehtiminen ole toiminnan luonteen vuoksi tarpeetonta
12) muut kuin 1–11 kohdassa tarkoitetut rahoittavan viranomaisen edellyttämät tuen hakemiseen liittyvät tarpeelliset tiedot.

Tukihakemuksen liitteet määritelty Rahoituslaissa 757/2021, 19§
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Hakemuksen jättäminen 
viranomaiskäsittelyyn

• Kun hakemus on valmis, se tulee allekirjoittaa sähköisesti ja jättää EURA 2021:ssä 
viranomaiskäsittelyyn rahoittajalle

− Allekirjoitus on mahdollista niille käyttäjille, joilla on allekirjoituksen mahdollistava Suomi.fi-
palvelussa myönnetty valtuus.

− Tarkista, että olet jättämässä hakemusta oikealle viranomaiselle

• Hakemusta ei voi allekirjoittaa eikä jättää viranomaiskäsittelyyn, mikäli pakollisia tietoja puuttuu tai 
ilmoitetuissa tiedoissa on järjestelmän tunnistamia virheitä.

• Hakuajan päätyttyä rahoittaja ottaa hakemuksen käsittelyyn.
• Jos hanke aloitetaan ennen rahoituspäätöksen saamista, tekee hakija sen omalla vastuullaan.
• Huom! Hankkeen alkamispäivä voi olla aikaisintaan se päivä, jolloin hakemus on jätetty 

viranomaiskäsittelyyn.
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Kiitos!
Irma Liedes

irma.liedes@ely-keskus.fi
0295 024 530

www.ely-keskus.fi
www.rakennerahastot.fi
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