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Yhteishanke ➔ Ryhmähanke

• Yhteishankkeet ovat uuden kauden myötä muuttuneet ryhmähankkeiksi.

• Ryhmähankkeella tarkoitetaan useamman toteuttajan yhdessä toteuttama, 
yhteiseen hankesuunnitelmaan perustuvaa hanketta
− Hankkeen toteuttamisesti osapuolten välinen sopimus, joka on hankesuunnitelman 

liitteenä (rahoituslaki 40§ sekä eräiltä osin tarkemmin myös rahoitusasetuksen 5 
luvussa).

− Sopimuksella määritetään: 
o Tuensaajien keskinäiset oikeudet ja velvollisuudet.
o Päätoteuttaja, joka vastaa hankkeen koordinaatiosta.



Ryhmähankkeet – uutta ja vanhaa

Uutta
• Valtionavustuslain 27§:ssä tarkoitettua 

taloudellista yhteisvastuullisuutta ei 
sovelleta ryhmähankkeisiin.

− Ryhmähankkeissa kukin tuensaaja vastaa 
tuen takaisin maksamisesta vain oman 
hankkeensa osalta.

• Päätoteuttajan ja kukin osatoteuttaja 
laativat itse omat maksatushakemuksensa. 

− Päätoteuttaja jättää viranomaiskäsittelyyn 
kaikkien osapuolten hakemukset.

• Erilliset päätökset rahoituksesta kuin tuen 
maksamisesta.

− Maksu suoraan kullekin tuen saajalle.

Ei muutu
• Yhdessä toteutettava hanke (rahoituslain 4 

§:n määritelmien kohta 15).
− Useampi kuin yksi tuen saaja.
− Yksi rahoittava viranomainen (per 

ryhmähanke).

• Hankkeen toteuttaminen perustuu hakijoiden 
yhteiseen hankesuunnitelmaan ja 
sopimukseen.

• Päätoteuttajan vahva rooli säilyy.

Rahoituslain 4§:

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


Tehtävät ryhmähankkeessa
Päätoteuttaja

• Täyttää ryhmähankkeen yhteiset osiot, 
oman hakemuksensa ja raportit Eura 
2021:ssä

• 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.

• Allekirjoittaa ja jättää hakemukset/raportit 
viranomaiskäsittelyyn kaikkien 
osatoteutusten puolesta.

Osatoteuttaja(t)

• Täyttää omat hakemukset ja raportit Eurassa 
2021:ssä
− Maksatushakemukset, seurantatiedot

• Allekirjoittaa ja jättää hakemuksen 
päätoteuttajan tarkistettavaksi

Sopikaa yhdessä ryhmähankkeen yhteiset prosessit!



Ryhmähankkeiden toteuttaminen
Yhteinen hankesuunnitelma & sopimus

Hanketta toteutetaan yhteistyössä hankesuunnitelman mukaisesti

Päätoteuttaja

• Täyttää hakemuksen yhteisen osuuden.
− Lisäksi oman osatoteutuksensa.

• Tarkastaa osatoteuttajien osuudet ja jättää Eura 
2021 –hakemukset ja raportit 
viranomaiskäsittelyyn.

Osatoteuttaja

• Täyttää omaa hankettaan koskevat hakemukset 
Eura 2021:ssä

• Jättää hakemuksen päätoteuttajan tarkastettavaksi.

Osatoteuttaja Osatoteuttaja

Päätös = 
hankepäätös, 

maksatuspäätös, 
muutospäätös

Päätös 
päätoteuttajalle

Päätös 
osatoteuttajalle

Päätös 
osatoteuttajalle

Päätös 
osatoteuttajalle

Päätökset ja maksut suoraan kullekin toteuttajalle



Seurantatietojen raportointi 
ryhmähankkeessa

• Kukin osahanke kirjaa omassa osahankkeessa syntyneet indikaattorit omaan 
raportointipohjaan

• Luokaa koko ryhmähankkeelle yhteinen jäljitysketju; dokumentointi 
syntyneistä ja raportoiduista indikaattoreista
− Ei päällekkäistä/tuplaraportointia samoista toimenpiteistä eri osahankkeissa
− Jäljitysketjusta ja dokumentoinnista tarkemmin koulutuksessa 20.3.2023

HUOM! 
Seurantatietojen raportointi ei ole vielä valmis EURA 2021 –

järjestelmässä, tarkemmat ohjeistukset ko. osion valmistuttua



Tulossa ryhmähankkeissa…

• Muutoshakemukset ryhmähankkeessa → ohjeistetaan tarkemmin kun ko. 

toiminto käytössä järjestelmässä



Kiitos!
www.rakennerahastot.fi

http://www.rakennerahastot.fi/
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