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Rahoituspäätöksen sisältö

• Lue EURA 2021 -järjestelmässä vastaanottamasi päätös huolellisesti läpi.

• Alueellinen kehittämistuki (TEM:n tai OKM:n toimiala):
− Kehittämishanke
− Kehittämishankkeeseen liittyvä investointi.
− Opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan kehittämishanke.
− Opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan investointihanke.

• Päätöstyyppi:
− Hankepäätös
− Rahoituksen myöntämispäätös
− Hankesuunnitelman muutospäätös
− Hylkäyspäätös.
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1. Tuen saaja

2. Hankkeen perustiedot

3. Tuen määrä (De minimis -tuki, 
Ennakon maksaminen)

4. Hankkeen kustannusarvio ja 
rahoitussuunnitelma

5. Päätöksen perustelut

6. Tuen käytön ehdot
- Hankesuunnitelma ja sen muuttaminen
- Tiedotusta ja viestintää koskevat 

velvollisuudet
- Hankkeen tietojen julkaiseminen
- Tuettavan toiminnan tulosten yleinen 

hyödyntäminen
- Hankkeen seuranta
- Ohjausryhmä
- (Omaisuuden käyttöaika)
- Aineiston säilyttäminen ja säilyttämisaika
- (Hankkeen tilintarkastus)
- Hankkeen valvonta ja tarkastus
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7. Tuen  maksamisen ehdot
- Kustannusten tukikelpoisuus
- Hankinnat
- Kirjanpito
- Työaikakirjanpito
- Tuen maksamisen hakeminen
- Tuen maksamista koskevassa 

hakemuksessa ilmoitettavat tiedot
- Tuen maksaminen

8. Tuen palauttaminen

9. Tuen maksamisen keskeyttäminen, 
maksamisen lopettaminen ja 
takaisinperintä
- Velvollisuus tuen maksamisen 

lopettamiseen ja takaisinperintään 
- Harkinnanvarainen tuen maksamisen 

lopettaminen ja takaisinperintä
- (Investointien osalta omaisuuden 

käyttöaikaan ja toiminnan pysyvyyteen 
liittyviä erityisehtoja) 

- Takaisin maksettavan määrän 
kuittaaminen, korko ja viivästyskorko 

- Kohtuullistaminen
- Takaisinperinnän määräaika  

-



Linkit päätöksessä viitattuihin 
asiakirjoihin tai sivustoihin + liitteet

• Hankesuunnitelma liitteineen

• Hankkeen toimenpiteisiin hyödynsaajina osallistuvat taloudellista toimintaa 
harjoittavat yksiköt 

• EU:n alue- ja rakennepolitiikan verkkopalvelu: www.rakennerahastot.fi

• Viestintäohje, EU:n lipputunnus ja visuaalinen ilme: 
www.rakennerahastot.fi/viestinta

• Tietopalvelu: www.eura2021.fi/tiepa

• Keskeiset sovellettavat säädökset: www.rakennerahastot.fi/lait-ja-asetukset

• Oikaisuvaatimusohje

http://www.rakennerahastot.fi/
http://www.rakennerahastot.fi/viestinta
http://www.eura2021.fi/tiepa
http://www.rakennerahastot.fi/lait-ja-asetukset


Hankesuunnitelma ja sen muuttaminen

• Hanketta tulee toteuttaa rahoituspäätöksen sekä voimassa olevan hankesuunnitelman ja 
kustannusarvion mukaisesti.

• Ellei hanketta tai sen osaa voida toteuttaa päätöksen mukaisesti, tuensaaja on velvollinen 
ilmoittamaan siitä rahoittajalle oma-aloitteisesti ja viivytyksettä sekä laatimaan 
muutosesityksen.

• Merkittävät muutokset edellyttävät aina muutoshakemusta ja tukipäätöksen muuttamista.

• Tyypillisiä muutostarpeita ovat esimerkiksi:
− Muutokset hankkeen toiminnassa tai budjetissa 

o Osallistuville yrityksille myönnettävä de minimis -tuki
o Palkkakustannukset, työaikaprosentti

− Hankkeen toteutusajan jatkaminen



Hankesuunnitelman muuttaminen

• Hankesuunnitelman muuttaminen edellyttää keskustelua rahoittajan kanssa 
sekä ohjausryhmäkäsittelyä.

• Muutoshakemus on vireillä ja haetut muutokset ovat tukikelpoisia hankkeelle 
aikaisintaan siitä päivämäärästä, kun muutoshakemus on jätetty 
viranomaiskäsittelyyn EURA 2021 -järjestelmässä. 

Ensin hankesuunnitelman muutosesitys perusteluineen 
rahoittajaviranomaisen hyväksyntä. 
Vasta sitten hankkeen toteuttaminen muutosten mukaisesti. 



Kiitos!

www.rakennerahastot.fi

http://www.rakennerahastot.fi/

	Dia 1: EAKR-päätökset
	Dia 2: Rahoituspäätöksen sisältö
	Dia 3: Rahoituspäätöksen sisältö   1/2 
	Dia 4: Rahoituspäätöksen sisältö   2/2
	Dia 5: Linkit päätöksessä viitattuihin asiakirjoihin tai sivustoihin + liitteet
	Dia 6: Hankesuunnitelma ja sen muuttaminen
	Dia 7: Hankesuunnitelman muuttaminen
	Dia 8: Kiitos! 

