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Hakuilmoitus julkaistaan EURA 2021 -
järjestelmässä

• Tarkista aina hakuilmoituksesta 
− avoinna olevan haun määritelmät ja rajaukset 
− haettavat sisällöt ja 
− avoinna olevat toimintalinjat sekä erityistavoitteet sekä
− haussa käytössä olevat kustannusmallit.  

• Hakuilmoituksessa on myös kerrottu kyseisen haun arviointiperusteet. 

• Hakemus avataan AINA johonkin tiettyyn avoinna olevaan hakuun.



EURA 2021 -järjestelmä

eura2021.fi

Käyttöohjeet hakijoille ja toteuttajille ovat 
jo järjestelmästä saatavissa. 

Hakijat voivat jo kirjautua hakijan ja toteuttajan 
palveluihin, ja näin varmistaa käytön edellytykset 
hakemusten täyttämistä varten. 

Avoinna olevat hakuilmoitukset.

http://www.eura2021.fi/


Tutustu EURA 2021 käyttöohjeisiin!
Saat käyttöohjeesta paljon tärkeää tietoa hankkeen hallinnoinnista järjestelmässä.

https://static.eura2021.fi/ohjeet/EURA_2021_-kaytto-ohje_hakijalle_ja_hanketoteuttajalle.pdf


Suomi.fi-valtuudet

• Käytössä vahva tunnistautuminen.

• Hankehakija/-toteuttaja tarvitsee 
Suomi.fi-asiointivaltuuden hakijan ja 
toteuttajan palveluihin.
− https://www.suomi.fi/valtuudet

• Jos asiointivaltuudet on jo tehty EURA 
2014 -järjestelmään, uusia valtuuksia ei 
tarvita.

Suomi.fi-valtuudet hankehakijoille

• Kolme asiointivaltuutta EURA 2021:n 
käyttöön

1. Rakennerahastohankkeen asiakirjojen 
valmistelu

2. Rakennerahastohankkeen asiakirjojen 
valmistelu ja käsittelyyn jättäminen

3. Rakennerahastohankkeen asiakirjojen 
valmistelu ja käsittelyyn jättäminen ja 
tietojen hallinnointi

https://www.suomi.fi/valtuudet


Toiminta

• Hakemusten sisältöä on uudistettu jonkin verran, painotus 
tuloksellisuudessa ja vaikuttavuudessa.

• Euran toiminta on dynaamista, ja aiemmat valinnat vaikuttavat 
seuraaviin kohtiin.
− Myös hakuilmoituksessa määritellyt asiat (esim. 

toimintalinjat/erityistavoitteet, kustannusmallit) vaikuttavat täytettäviin 
tietoihin.

Aluekehitysjohtaja Johanna Osenius, TEMatiikka-blogi 21.10.2021

https://tem.fi/blogi/-/blogs/uudistuva-ja-osaava-suomi-2021-2027-ohjelma-tuo-monipuolisia-mahdollisuuksia-kehittaa-tyollisyytta-ja-elinkeinoja


Hakuilmoitus

• Hakuilmoitus julkaistaan EURA 
2021 -järjestelmässä, hakemus 
kohdennetaan aina johonkin 
tiettyyn hakuun.

Hakuilmoitus
julkaistaan 
EURA 2021 

-järjestelmässä.

Hakemuksen täyttö
• Dynaaminen.
• Valinnat ja aiemmin 

täytetyt kohdat 
ohjaavat 
hakemuksen täyttöä.

Jätä 
viranomaiskäsittelyyn
• Hakuilmoituksessa 

määritettyyn ajankohtaan 
mennessä.

Käytä hakutoimintoja.



Hankehakemus

• Järjestelmä ohjaa entistä 
paremmin hakemuksen 
täytössä.
− Vasemmalla navigointipalsta, 

jossa vihreä väkänen otsikon 
perässä kertoo sivun olevan 
kunnossa.

− Oikeassa reunassa 
hakemuksen täyttöohjeet eri 
kohtiin.



Hakemuksen sisältöjä

• Hankkeen kohderyhmä, tarve ja tavoitteet 

• Kuvaus hankkeen suunnitelluista toimenpiteistä, tavoiteltavista tuloksista ja vaikutuksista
− Kuvaus siitä, miten hakemuksen kohteena olevan toiminnan jatkuvuudesta huolehditaan hankkeen 

päättymisen jälkeen
− Yleisesti hyödynnettävät tulokset

• Hakijan osaaminen, hankkeen riskiarviointi, ohjausryhmä sekä saavutettavuusnäkökulma

• Selvitys siitä, miten hankkeen valmistelussa on otettu huomioon hankkeen kannalta merkityksellisten muiden 
hankkeiden tulokset 

• Horisontaaliset periaatteet

• Arviot määrällisistä tavoitteista (tuotos- ja tulosindikaattorit)

• Hankkeen kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma 

• Selvitys hankkeeseen saadusta tai haetusta muusta rahoituksesta



Kiitos!


