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• Alueellinen siirtymäsuunnitelma

Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027-ohjelma

• Maakunnan älykkään erikoistumisen strategia

Maakuntaohjelma

Hakua ohjaavat asiakirjat



Eura 2021 -järjestelmä

eura2021.fi

Käyttöohjeet hakijoille ja toteuttajille. 

Avoinna olevat hakuilmoitukset.

http://www.eura2021.fi/


Suomi.fi-valtuudet

• Käytössä vahva tunnistautuminen.

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

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

Sama valtuutus kumpaankin 
järjestelmään!

Vain yksi rooli/henkilö.

Jos valtuutusta ei vielä ole, 
kannattaa toimia nopeasti!

https://www.suomi.fi/valtuudet


EURA 2021 käyttöohjeet

TUTUSTU!

EURA 2021:n hakijan ja 
toteuttajan palvelut osoitteessa: 

https://eura2021.fi

https://eura2021.fi/


Haku- ja valintamenettelyn kokonaisuus
Haun perustaminen EURA 2021 -järjestelmään ja 
hakuilmoituksen julkaisu (viranomainen)

Hakemusten laatiminen ja 
viranomaiskäsittelyyn jättäminen

Kaikki yleiset 
valintaperusteet 

täyttävät hakemukset 
arvioidaan ja vertaillaan 
erityistavoitekohtaisten 

erityisten 
valintaperusteiden

perusteella.

Hakemusten arviointi ja hankkeiden valinta

Päätöksen tekeminen

Päätöstä koskeva muutoksenhaku tai asia-
tai kirjoitusvirheen korjaaminen



Hakemuslomakkeen toiminta

Hakuilmoitus julkaistaan EURA 2021 –järjestelmässä.

Hakemus kohdennetaan aina johonkin tiettyyn hakuun.

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

Euran toiminta on dynaamista, jossa aiemmat valinnat vaikuttavat seuraaviin kohtiin.

Myös hakuilmoituksessa määritellyt asiat (esim. toimintalinjat/erityistavoitteet, 
kustannusmallit) vaikuttavat täytettäviin tietoihin.

Hakemuslomakkeen toiminta



JTF-, EAKR- ja ESR+-toimenpiteissä on sama:

Rahoituksen lainsäädäntöperusta

Yleiskustannusmallit

Palkkakustannusmallit

EURA2021-tietojärjestelmä

Hakumenettely (määräaikaiset rahoitushaut)

Enimmäistukitasot

ELY-keskuksen ja Maakunnan liiton työnjako rahoittajina



Valintaperusteet

Yleisten valintaperusteiden vaatimukset täytyttävä kaikissa hankkeissa

Kaikissa hauissa käytetään horisontaalisia valintaperusteita.

Lisäksi erityistavoitekohtaiset valintaperusteet hankkeiden löytämiseksi.

Pisteytettäväksi valintaperusteiksi on nostettu rahaston erityistä lisäarvoa tuottavia painopisteitä ja painotuksia.

Hakuun valitaan vähintään kolme erityistavoitekohtaista valintaperustetta, joista yksi voi olla tarkentava 
valintaperuste.

Yhteensä pisteytettäviä valintaperusteita on vähintään kuusi kappaletta.

Valintaperusteet



Yleiset valintaperusteet

Perustuvat EU- ja 
kansalliseen 

lainsäädäntöön.

Perustuvat EU- ja 
kansalliseen 

lainsäädäntöön.

Jokaisen rahoitettavaksi 
valittavan hakemuksen 
on täytettävä kaikki 
hanketta koskevat 

yleiset valintaperusteet. 

Jokaisen rahoitettavaksi 
valittavan hakemuksen 
on täytettävä kaikki 
hanketta koskevat 

yleiset valintaperusteet. 

Yleisiä valintaperusteita 
on 16 kpl, mutta kaikki 
perusteet eivät koske 

kaikkia hankkeita.

Yleisiä valintaperusteita 
on 16 kpl, mutta kaikki 
perusteet eivät koske 

kaikkia hankkeita.



JTF ERITYISET VALINTAPERUSTEET

1. Hanke tukee ja edistää turveyrittäjien ja muiden turvesektorin toimijoiden uudelleen työllistymistä tai uuden liiketoiminnan 
käynnistämistä

2. Hanke edistää kasvuhakuista ja uutta työllistävää liiketoimintaa

3. Hankkeella tuetaan uudistuvaa liiketoimintaa sekä yritysten jatkuvuutta

4. Hanke parantaa pk-yritysten kasvu-, kansainvälistymis-, markkinointi- tai innovointivalmiuksia tai –edellytyksiä

5. Hanke tukee pk-yritysten tuotteiden, palveluiden tai tuotantomenetelmien kehittämistä ja kaupallistamista tai uuden teknologian 
käyttöönottoa

6. Hanke vahvistaa hiilineutraaliin talouteen liittyvää liiketoiminta- ja markkinaosaamista tai kehittää uusia tuote- ja palvelukonsepteja   

7. Hanke tukee ja edistää elinkeinoelämän tarpeista lähtevää TKI-toimintaa     



JTF ERITYISET VALINTAPERUSTEET 2

8. Hanke vahvistaa kiertotalouteen ja korkean jalostusasteen biotalouteen liittyvää liiketoiminta- ja markkinaosaamista ja kehittää 
uusia tuote- ja palvelukonsepteja

9. Hanke edistää hiilinielujen säilyttämistä tai ennallistamista

10. Hanke tukee elinkeinojen sopeutumista ilmastonmuutokseen

11. Hankkeen toimenpiteillä edistetään erityisesti nuorten työttömien ja työelämän ulkopuolella olevien työllisyyttä välittömästi tai 
välillisesti.

12. Hankkeessa edistetään erilaisia työmahdollisuuksien räätälöintejä yhteistyössä rekrytoivien työnantajien kanssa  

13. Hanke vastaa osaltaan tunnistettuihin paikallisiin/alueellisiin työvoimatarpeisiin    

14. Hankkeen toimenpiteillä edistetään koulutuksessa aliedustettuihin ryhmiin kuuluvien osaamista ja sitä kautta 
työllistymismahdollisuuksia.



Hanke tukee 
sukupuolten tasa-

arvoa  

Hanke tukee EU:n 
perusoikeuskirjan 

periaatteita 

Hanke tukee 
kestävän 

kehityksen 
periaatteita ja 

unionin 
ympäristöpolitiikkaa 

Horisontaaliset valintaperusteet

Koskevat kaikkia hankkeita



Yleiset valintaperusteet (1/4)

Yleiset valintaperusteet (1/4)

1. Hakemuksessa kuvatun hankkeen toimenpiteet kuuluvat sen rahaston säädösten soveltamisalan piiriin, josta tukea haetaan. Hankkeen 
toimenpiteet voidaan kohdentaa yleisasetuksen liitteessä mainittuun tukitoimityyppiin ja tuettava toiminta on ohjelman 
erityistavoitteen mukaista. 

2. Tuen hakija on julkisoikeudellinen yhteisö tai yksityisoikeudellinen oikeushenkilö. Ryhmähankkeen kaikki hakijat täyttävät 
tuensaajalle asetetut edellytykset. Yritystukilain mukaisissa yrityksen kehittämisavustusta koskevissa hankkeissa hakijana voi olla myös 
yksityinen elinkeinonharjoittaja. 

3. Hankkeella on konkreettinen hankesuunnitelma, joka pohjautuu tunnistettuun tarpeeseen ja joka edistää Euroopan unionin alue-
ja rakennepolitiikan ohjelman erityistavoitteen tavoitteiden tuloksellista toteutumista. Hankkeen eteneminen on 
seurattavissa ja todennettavissa hankesuunnitelman perusteella. 

4. Tuen hakijalla on riittävät taloudelliset ja muut edellytykset hankkeen toteuttamiseksi. Tuen hakijaa ei ole asetettu 
konkurssiin tai selvitystilaan. Tuen hakija ei ole olennaisesti laiminlyönyt velvollisuuksiaan suorittaa veroja tai lakisääteisiä maksuja eikä 
hakijalla ole olennaisia maksuhäiriöitä, ellei rahoittava viranomainen erityisestä syystä pidä tuen myöntämistä tarkoituksenmukaisena. Tuen 
hakijan avainhenkilö ei ole syyllistynyt aiemmin avustuksia koskevaan rikokseen tai asetettu liiketoimintakieltoon.



5. Hankkeelle on hakemuksessa esitetty tarkoituksenmukaiset resurssit. Tuen hakijalla on tarvittava osaaminen 
hankesuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

6. Tuen hakijalla on riittävät edellytykset vastata hankkeella aikaansaadun toiminnan jatkuvuudesta hankkeen 
päättymisen jälkeen, jollei tämä ole hankkeen luonteen vuoksi tarpeetonta. (Ei koske hanketta –vaihtoehto valitaan, 
kun hakemuksen mukaisen toiminnan luonteen vuoksi toiminnan ei oleteta jatkuvan hankkeen päättymisen jälkeen. 

7. Tuen hakijalla ei ole aiemmin myönnetyn, ryhmäpoikkeusasetuksen (EU) N:o 651/2014 muut. 1084/2017 mukaista, 
valtiontuen takaisinperintäpäätökseen perustuvaa maksamatonta täytäntöönpanokelpoista saatavaa.

8. Hankesuunnitelman mukaan hanke ei sisällä toimintaa, joka on ollut osa sellaista aiempaa toimea, jossa on toteutettu 
yleisasetuksen 66 artiklan mukainen siirtäminen tai jossa on kyse yleisasetuksen 65 artiklan 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitetusta tuotannollisen toiminnan siirtämisestä suuralueelta toiselle.

9. Hanke ei sisällä toimintaa, josta komissio on antanut toimintaan suoraan kohdistuvan perustellun lausunnon SEUT-
sopimuksen 258 artiklassa tarkoitetusta rikkomisesta, joka vaarantaa menojen laillisuuden ja 
sääntöjenmukaisuuden tai toimien toteuttamisen.

Yleiset valintaperusteet (2/4)



Yleiset valintaperusteet (3/4)

Yleiset valintaperusteet (3/4)

10. Tukea ei myönnetä yleisenä toimintatukena.

11. Haettavalla tuella on merkittävä vaikutus tuen käytön kohteena olevan toiminnan toteuttamiseksi.

12. Kehittämishankkeen tulokset ovat yleisesti hyödynnettävissä. Jos kehittämishankkeen toimenpiteisiin osallistuu hyödynsaajina 
taloudellista toimintaa harjoittavia yksiköitä, vaatimusta ei sovelleta näiden hyödynsaajien toiminnan tuloksiin siltä osin, kun tuki on 
kohdennettu niille tukipäätöksessä vähämerkityksisenä tukena. Tällaisilla maakuntien liittojen rahoittamilla hankkeilla tulee olla 
laajempia aluekehitysvaikutuksia. Tätä kohtaa ei sovelleta, kun tuki myönnetään yritystukilain nojalla yrityksen kehittämisavustuksena.

13. Tuen hakijalla on riittävät toimintaedellytykset ja tarvittavat taloudelliset resurssit käyttö- ja ylläpitokustannusten 
kattamiseksi hankkeessa, jossa on infrastruktuuri- tai tuotannollisia investointeja.



Yleiset valintaperusteet (4/4)

Yleiset valintaperusteet (4/4)

14. Ympäristövaikutusten arviointi on tehty hankkeelle, jolla on 
merkittäviä ympäristövaikutuksia.

15. Hankkeen infrastruktuuri-investoinnille, jonka odotettu elinkaari 
on vähintään viisi vuotta, on tehty ilmastokestävyyden arviointi. 

16. Hakemuksen mukainen toiminta on alueen älykkään 
erikoistumisen strategian painopisteiden mukaista.



Mitä tapahtuu seuraavaksi?

JTF-haut avautuvat alkuvuodesta 2023 

Valtioneuvosto hyväksyi JTF:n 20.10 osaksi alue- ja rakennepolitiikan 
ohjelmaa. Ohjelma-asiakirja ja alueelliset JTF-suunnitelmat lähetettiin 

komission viralliseen hyväksymismenettelyyn. Hyväksyminen tapahtunee 
vuoden 2022 loppuun mennessä. 

Mitä tapahtuu seuraavaksi



Kiitos!

• ville.pernaa@uudenmaanliitto.fi

Kiitos!
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