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Maakuntien liittojen EAKR-haut

• Hakuaika on 14.11.-21.12.2022. 

• Uudenmaan liitto avaa haun koordinaatioonsa kuuluvien maakuntien 
liittojen puolesta:
− Hämeen liitto
− Kymenlaakson liitto
− Päijät-Hämeen liitto
− Uudenmaan liitto
− Varsinais-Suomen liitto



Uudet rakennerahastot.fi-sivut avattu

Etelä-Suomen aluesivut 
Toiminta alueilla -valikossa.

Etelä-Suomen 
materiaalipankki aluesivujen 
navigointivalikossa.



Hakuinfojen aineistot materiaalipankissa

Uudenmaan liiton aineistot Materiaalipankin valikosta.



Ryhmähanke



Yhteishanke ➔ Ryhmähanke

• Yhteishankkeet ovat uuden kauden myötä muuttuneet ryhmähankkeiksi.

• Ryhmähankkeella tarkoitetaan useamman toteuttajan yhdessä toteuttama, 
yhteiseen hankesuunnitelmaan perustuvaa hanketta
− Hankkeen toteuttamisesti tehdään sopimus, joka liitetään hankehakemukseen 

(rahoituslaki 40§ sekä eräiltä osin tarkemmin myös rahoitusasetuksen 5 luvussa).
− Sopimuksella määritetään: 

o Tuensaajien keskinäiset oikeudet ja velvollisuudet.
o Nimetään päätoteuttaja, joka vastaa hankkeen koordinaatiosta.



Ryhmähankehakemus

• Päätoteuttaja perustaa hakemuksen ja täyttää perustiedot hankkeesta.

• Muut toteuttajat kutsutaan ko. hakemukselle.
− Toteuttaja hyväksyy sähköpostiin saadun kutsun ja pääsee liittymään mukaan EURA 

2021 -järjestelmässä jo avattuun hakemukseen.
− Kukin osatoteuttaja täyttää omalta osaltaan hakemuksen EURA 2021 -järjestelmässä.

o Osa tiedoista kopioituu päätoteuttajan täyttämistä tiedoista.

• Jokaisella toteuttajalla oma hanke, jolle tehdään omat päätökset.

• Päätoteuttajalla edelleen kokonaisvastuu ryhmähankkeesta.
− Varmistaa tietojen oikeellisuuden koko hankkeen osalta.
− Jättää hakemuksen viranomaiskäsittelyyn.



Ryhmähankkeiden toteuttaminen
Yhteinen hankesuunnitelma & sopimus

Päätoteuttaja

• Aloittaa ryhmähankehakemuksen täyttämisen. 

• Lisää osatoteuttajat.

• Täyttää hakemuksen yhteisen osuuden.
− Lisäksi oman osatoteutuksensa.

• Tarkastaa osatoteuttajien osuudet ja jättää 
ryhmähankehakemuksen viranomaiskäsittelyyn.

Osatoteuttaja

• Saa kutsun osallistua ryhmähankkeeseen.
− Kirjautuminen EURA 2021 –järjestelmään kutsun 

linkin kautta.

• Täyttää hakemuksen loppuun omasta osuudestaan.

• Allekirjoittaa hakemuksen sähköisesti.

• Jättää hakemuksen päätoteuttajan tarkastettavaksi.

Osatoteuttaja Osatoteuttaja

Välittävä toimielin arvioi ryhmähankkeen kokonaisuutena.
Kaikkien toteuttajien on täytettävä tuen saajalle asetetut edellytykset.

Tukipäätös 
päätoteuttajalle

Tukipäätös 
osatoteuttajalle

Tukipäätös 
osatoteuttajalle

Tukipäätös 
osatoteuttajalle



Ryhmähankkeet – EI muutosta 
aiempaan

• Yhdessä toteutettava hanke (rahoituslain 4 §:n määritelmien kohta 15).
− Useampi kuin yksi tuen hakija / tuen saaja.
− Yksi rahoittava viranomainen (per ryhmähanke).

• Hankkeen toteuttaminen perustuu hakijoiden yhteiseen hankesuunnitelmaan 
ja sopimukseen.

• Päätoteuttajan vahva rooli säilyy.

https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210757#Pidm45237817036736


Ryhmähankkeet – UUTTA (1/2)
• Valtionavustuslain 27§:ssä tarkoitettua taloudellista yhteisvastuullisuutta ei 

sovelleta ryhmähankkeisiin.
− Ryhmähankkeissa kukin tuensaaja vastaa tuen takaisin maksamisesta vain oman 

hankkeensa osalta.

• Osahankkeissa voi olla keskenään erilaiset kustannusmallit.
− Tarkoituksenmukaisuus harkitaan aina tapauskohtaisesti.
− Esimerkiksi:

o Jossain osahankkeessa ostopalveluiden osuus ≥ 30% palkkakustannuksista → flat

rate 7%.
o Jokin osahankkeista voi olla perusteltua toteuttaa kertakorvaushankkeena (lump

sum).
− Palkkakustannuksien osalta vahva suositus yhdenmukaiselle mallille.

o Avattavassa haussa mahdollistettu vain palkkojen yksikkökustannukset.



Ryhmähankkeet – UUTTA (2/2)

• Päätoteuttajan ja kukin osatoteuttaja laativat itse omat 
maksatushakemuksensa. 
− Päätoteuttaja jättää viranomaiskäsittelyyn kaikkien osapuolten hakemukset.

• Erilliset päätökset tuen maksamisesta.
− Maksu suoraan kullekin tuen saajalle.



Ryhmähankehakemus EURA 2021

• Päätoteuttajan näkymä 
ryhmähankehakemukseen

− Päätoteuttaja pääsee 
siirtymään osahankkeiden 
välillä.

− Vain katseluoikeus 
osatoteuttajien 
hakemuksiin.



Tehtävät ryhmähankkeessa

Päätoteuttaja

• Avaa hakemuksen EURA 2021 –järjestelmässä.

• Vie tiedot hankkeen yhteisiin tietokenttiin 
yhteisen hankesuunnitelman pohjalta.

• Lisää osatoteuttajien tiedot.

• Kokonaisvastuu hankkeen toteuttamisesta.
− Tarkastaa, että osatoteuttajien hakemukset noudattavat 

yhteistä hankesuunnitelmaa ja yhteistä sopimusta.
− Ei voi muokata osatoteuttajien syöttämiä tietoja, mutta 

voi tarvittaessa palauttaa korjattavaksi ennen 
hakemuksen jättämistä viranomaiselle.

• Jättää valmiin hakemuksen viranomaiskäsittelyyn.

Osatoteuttaja(t)

• Päätoteuttaja kutsuu mukaan 
osatoteuttajan hakemukselle.

• Täyttävät oman osahankkeen 
hakemuksen (sis. Budjetin).
− Osa tiedoista kopioituu 

hakemukselle päätoteuttajan 
täyttämien tietojen perusteella.

• Täydentävät tarvittaessa 
päätoteuttajan pyynnöstä.



Kustannusmallit eri osahankkeissa

• Ryhmähankemalli mahdollistaa eri kustannusmallien (flat
rate 40 / flat rate 7 / lump sum) käyttämisen eri 
osahankkeissa.
−EURA 2021 ohjaa kullekin hankkeelle soveltuvan 

kustannusmallin valinnassa.
−Kustannusmalleja on tarkemmin esitelty asiaa käsittelevässä 

hakuinfossa.



Ryhmähankepäätös

• Hanke arvioidaan 
kokonaisuutena.

• Jokainen osahanke saa oman
yhteiseen hankesuunnitelmaan 
perustuvan rahoituspäätöksen.



Rahoituskehyksen 
alueluokan vaikutus



Alueluokat

• Hankkeet rahoitetaan Uudistuva ja osaava Suomi -ohjelmassa 
alueluokittain. Etelä-Suomessa alueluokat ovat:
• kehittyneemmät alueet (Uusimaa)
• siirtymäalueet (muut maakunnat)



Alueluokan käytännön vaikutus

• Tilanteessa, jossa yhden tuensaajan hanke tai ryhmähankkeen osahanke toimii 
ylimaakunnallisesti sekä Uudellamaalla että siirtymäalueella, tulee hanke/osahanke hakea 
ja toteuttaa kahtena erillisenä hankkeena.

• Mikäli ryhmähankkeessa kukin osahanke toimii vain joko Uudellamaalla tai 
siirtymäaluemaakunnissa, alueluokituksilla ei ole merkitystä tuen hakemiseen tai hankkeen 
toteuttamiseen.

• Jos suunnittelet hanketta, jossa jollakin tuen hakijoista on toimenpiteitä sekä Uudellamaalla 
että muissa maakunnissa, ole yhteydessä Uudenmaan liiton rahoittajaan, joka ohjeistaa 
tarkemmin. 

• Ylimaakunnalliselle hankkeelle voidaan myöntää rahoitus vain, jos välittävällä toimielimellä 
on käytettävissään rahoituskehyksessähanketta varten tarvittava myöntövaltuus. 





Rinnakkaishanke



Toteutus rinnakkaishankkeina

• Jos yksi toteuttaja aikoo toteuttaa hankkeen sekä Uudellamaalla 
(kehittyneempi alue) että jossain toisessa maakunnassa 
(siirtymäalue), täytyy hanke jakaa kahdeksi erilliseksi osaksi eli 
rinnakkaishankkeiksi.

• Jos kyseessä on EAKR ja ESR+ hankepari, toteutetaan ne 
rinnakkaishankkeina.

• Jos ylialueellinen hanke halutaan toteuttaa ryhmähankkeen sijaan 
rinnakkaishankkeina.

→ Jätetään erillisinä hakemuksina käsittelyyn.



Rinnakkaishankkeen käsittely

• Hakemukset arvioidaan itsenäisinä hankkeina.
− Hankkeiden tulee olla toteutettavissa erillisinä itsenäisinä hankkeina.

• Hankkeille tehdään omat päätökset, hankkeet merkitään 
koontitunnuksella samaan kokonaisuuteen kuuluviksi.

• Hankkeet täytyy nimetä selkeästi ja yhdenmukaisesti.



Huomioitavaa rinnakkaishankkeissa

• Kertokaa hankehakemuksella, että 
kyseinen hanke kuuluu samaan 
kokonaisuuteen toisen hankkeen kanssa.
− Tiivistelmässä (lyhyesti, 1-2 

lauseella)
− Hakemuksen kohdassa Yhteydet 

muihin hankkeisiin
o Löytyy välilehdeltä Täydentävät 

tiedot.
o Lisää rinnakkaishankkeen tiedot 

(hakemusnumero, nimi ja kuvaus, 
miten liittyvät yhteen).

− Hakemusnumero löytyy etusivulta tai 
hakemuksen Viestit ja tukitoiminnot -
välilehdeltä



Kiitos!


