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Haun painopisteet (1)

• Vahvistetaan kansalaistoimijalähtöistä kehittämistä ja osallistetaan asukkaat 
mukaan kehittämiseen.

• Edistetään ammattilaisten, kolmannen ja neljännen sektorin ja viranomaisten 
välistä kumppanuutta, yhteistyötä ja osaamista heikoimmassa asemassa olevien 
ryhmien palveluiden ja yhteiskuntaan kiinnittymisen parantamiseksi.

• Kehitetään helposti saavutettavia, monipuolisia, arkiympäristöihin tuotavia 
palveluita.

• Tuetaan monipuolisin keinoin kaikkein heikoimmassa työmarkkina-asemassa 
olevien kiinnittymistä yhteiskuntaan, koulutukseen ja työmarkkinoille sekä 
torjutaan huono-osaisuutta ja syrjäytymistä.
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Haun painopisteet (2)

• Lisätään  työ- ja toimintakyvyn haasteiden kanssa kamppailevien hyvinvointia.

• Edistetään vammaisten henkilöiden, etnisten vähemmistöjen ja muiden 
heikommassa asemassa olevien väestöryhmien oikeuksien toteutumista ja lisätään 
eri väestöryhmien vuorovaikutusta.

• Rakennetaan osallistavia työmarkkinoita, lisätään työkyvyn tuen ja tuetun 
työllistymisen menetelmien käyttöä ja vaikuttavuutta sekä kehitetään työtoiminnan 
sisältöjä.
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Hankkeiden rahoitus ja hakuehdot
• Rahoitusta varattu miljoona euroa / maakunta

• Hanketta suositellaan haettavan yhden hakijan hankkeena; toiminnan vaatiessa usean 
toimijan yhteiset ryhmähankkeet ovat mahdollisia 

• Hakijan tulee olla julkisoikeudellinen yhteisö tai yksityisoikeudellinen oikeushenkilö

• Kustannusmallina käytössä flat rate 40% ja palkoissa palkkojen yksikkökustannusmalli

• Tukiprosentti 80% kokonaiskustannuksista
− Hakijalta vaaditaan omarahoitusta 
− Hankkeessa voi olla kunta-, muuta julkista tai yksityistä rahoitusta -> sopimukset 

hakemuksen liitteeksi

• Kansalaislähtöisen kehittämisen koordinaatiohankkeet hankkeiden tukena
− Pohjois-Karjalassa KANTO-hanke, Etelä- ja Pohjois-Savon hankkeet käynnistymässä kevään aikana
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Hakeminen EURA 2021 –järjestelmässä
• Haku avataan EURA 2021 –järjestelmässä 1.3.2023

• Hakuilmoitus julkaistaan: https://rakennerahastot.fi/hakuajat

• Hakeminen tapahtuu maakunnittaisten hakuilmoitusten kautta EURA2021 
järjestelmässä (www.eura2021.fi)

-> hakemus kohdistuu oikeaan hankehakuun, oikealle viranomaiselle ja vain 
hakuajan sallimana aikana

• EURA:n käyttöohje: 
https://static.eura2021.fi/ohjeet/EURA_2021_-kaytto-
ohje_hakijalle_ja_hanketoteuttajalle.pdf

• Hakemus tulee jättää viranomaiskäsittelyyn viimeistään 5.5.2023

https://rakennerahastot.fi/hakuajat
https://static.eura2021.fi/ohjeet/EURA_2021_-kaytto-ohje_hakijalle_ja_hanketoteuttajalle.pdf
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Hakeminen –Suomi.fi -valtuudet

• Hakeminen edellyttää Suomi.fi –valtuuksia
− Kaupparekisteriin kuulumattomalla organisaatiolla tulee olla Suomi.fi-palveluun 

perustettu valtuutusoikeudellinen henkilö, joka myöntää oman organisaationsa 
käyttäjille EURA 2021 –järjestelmän edellyttämän Suomi.fi-valtuuden

− Mikäli valtuusoikeudellista henkilöä ei vielä ole, rakennerahastojen hankeasioinnin 
valtuutusoikeus haetaan Digi- ja väestötietoviraston virkailijavaltuuttamispalvelusta 
osoitteessa  https://www.suomi.fi/palvelut/suomi-fi-valtuuksien-
virkailijavaltuuttamispalvelu-digi-ja-vaestotietovirasto/8d592763-8e25-4230-b4bb-
cbcab7d213c7

− Saatuaan valtuutusoikeuden henkilö voi myöntää omaa organisaatiotaan edustavalle 
EURA 2021 -käyttäjälle asiointivaltuuden Suomi.fi:n valtuudet-palvelussa osoitteessa 
https://www.suomi.fi/valtuudet.

https://www.suomi.fi/palvelut/suomi-fi-valtuuksien-virkailijavaltuuttamispalvelu-digi-ja-vaestotietovirasto/8d592763-8e25-4230-b4bb-cbcab7d213c7
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.suomi.fi%2Fvaltuudet&data=05%7C01%7C%7C4ab26632132c4089a53c08da42be671a%7Cd95951a6dfd34a749abbf2b2cb89d671%7C1%7C0%7C637895683376069860%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=DkLlQXxGr%2Fx1LeLpJWLWahunipZWeEnJARQCx2u38LI%3D&reserved=0
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Hyvä hakemus
▪ Hankesuunnitelman mukaisille toimille on olemassa selkeä, kohderyhmästä lähtevä tarve.

▪ Tavoitteet ovat selkeät  ja toimenpiteet on riittävän tarkasti määritelty sekä aikataulutettu.

▪ Kohderyhmä on selkeästi määritelty ja ohjautuminen hankkeeseen kuvattu.

▪ Hanke vastaa ohjelman tulos- ja tuotosindikaattoreihin.

▪ Hankkeen kannalta tarpeelliset kumppanit ovat sitoutuneet toimintaan (sitoumukset 
hakemuksen liitteeksi; voi täydentää myöhemmin).

▪ Kustannusarvio on suhteessa hankkeen tavoitteisiin ja toimenpiteisiin.

▪ Henkilöstöresurssit on kuvattu suhteessa hankkeen tavoitteisiin ja toimenpiteisiin.

▪ Toteuttaja on sitoutunut omarahoitusosuuteen ja sopinut hankkeelle tulevasta muusta 
rahoituksesta (sitoumukset hakemuksen liitteeksi).

▪ Hankkeella on suunnitelma toiminnan jatkumisesta ja vakiinnuttamisesta.
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Tuotosindikaattorit -Yhdenvertaiseen osallisuuteen 

Tuotosindikaattori

Pitkäaikaistyöttömät

Työelämän ulkopuolella olevat

Ulkomaalaistaustaiset henkilöt

Kansallisella, alueellisella tai paikallisella 
tasolla tuettujen viranomaisten tai 
julkisten palvelujen lukumäärä

Etelä-Savo (v. 2029)

Tuotostavoite osallistujamääriksi

(luvut alustavia)

2600

1700

1800

9
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Tulosindikaattorit -Yhdenvertaiseen osallisuuteen 

Tulosindikaattorit

Osallistujat, jotka ovat ryhtyneet työnhakuun 
jättäessään toimen

Osallistujat, jotka ovat koulutuksessa 
jättäessään toimen

Osallistujat, jotka ovat työelämässä, myös 
itsenäisinä ammatinharjoittajina, jättäessään 
toimen

Palvelun laatu

Etelä-Savo (v.2029)

Tulostavoite % (luvut alustavia)

10 %

10 %

15 %

4,5
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Osallistujatietojen seuranta

• Osa EURA 2021-järjestelmää ja täysin sähköinen prosessi
− Henkilöosallistujan asiointipalvelu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi
− Tunnistautuminen suomi.fi –palvelun kautta

• Osallistuja itse, tuensaajaorganisaation avustamana tai omaa avustajaa 
käyttäen ilmoittaa tiedot

• Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan tietosuojalainsäädäntöä

• Aloitus- ja lopetuspäivän välillä oltava vähintään 5 päivää
− pidempikestoisella toiminnalla haetaan vaikuttavuutta osallistujan tilanteeseen
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Hakemuksen arviointi

• Hakemukset arvioidaan yleisten valintaperusteiden sekä pisteytetään erityisten 
ja tarkentavien valintaperusteiden osalta.

• Edetäkseen käsittelyssä hakemuksen tulee täyttää yleiset valintaperusteet: 
https://static.eura2021.fi/hakuilmoitus/Yleiset_valintaperusteet-2022-2-10.pdf

• Erityiset ja tarkentavat valintaperusteet pisteytetään ja ne asettavat 
hakemukset etusijajärjestykseen pisteiden perusteella. 
− Pisteytyksellä arvioidaan sitä, kuinka hyvin hanke edistää ohjelman toteutusta.
− Hyväksyttyjen hakemusten tulee saavuttaa minimipistemäärä, joka on 50% 

maksimipistemäärästä.

https://static.eura2021.fi/hakuilmoitus/Yleiset_valintaperusteet-2022-2-10.pdf
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Hakemuksen arviointi: 
erityiset valintaperusteet
4.3. YHDENVERTAISEEN OSALLISUUTEEN

• Hankkeen toimenpiteillä edistetään osallistujien pärjäävyyttä sekä 
etenemistä kohti koulutusta ja/tai työelämää.

• Hankkeella edistetään syrjimättömyyttä ja palvelujen saavutettavuutta

• Hankkeessa kehitetään uudenlaisia ratkaisuja tai tuotetaan erityistä 
lisäarvoa olemassa oleviin työ- ja toimintakykyä lisääviin palveluihin ja/tai 
toimintamalleihin.

• Hanke vahvistaa kansalaistoimijalähtöisiä toimintatapoja.
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Hakemuksen arviointi: 
erityiset valintaperusteet

• Hanke auttaa torjumaan eriarvoisuutta ja syrjäytymistä.

• Hanke kohdistuu erityisesti ryhmiin, joiden sosiaalinen osallisuus on uhatuin.

• Hankkeessa edistetään heikoimmassa asemassa olevien väestöryhmien 
oikeuksien toteutumista ja osallistumista päätöksentekoon

• Hanke edistää toimijoiden yhteistyötä ja/tai monialaisten palvelujen 
hyödyntämistä koordinoidusti.
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www.rakennerahastot.fi

Kiitos! 

http://www.rakennerahastot.fi/
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