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Tervetuloa webinaariin! 

Voit esittää kysymyksiä webinaarin aikana chatissa
- Kaikkiin kysymyksiin ei välttämättä ehditä vastata 

webinaarin aikana
- Kysymyksiin vastataan webinaarisarjan edetessä
- Kysymyksistä kerätään aineisto, joka julkaistaan 

rakennerahastot.fi-sivuilla.

Esitysaineisto
Esitysaineisto on tallennettu rakennerahastot.fi-sivujen Etelä-Suomen materiaalipankkiin.

Webinaari tallennetaan ja linkki lähetetään tilaisuuteen ilmoittautuneille. 

http://www.rakennerahastot.fi/web/etela-suomen-suuralue/materiaalipankki


Hakuinfot webinaarisarjana

Lisätietoja ilmoittautuminen rakennerahastot.fi-sivustolla. 

https://rakennerahastot.fi/-/eakr-rahoituksen-hakuinfot-hameen-kymenlaakson-paijat-hameen-uudenmaan-ja-varsinais-suomen-liittojen-eakr-haku


Tärkeät dokumentit ja tietolähteet

• Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027  - EU:n 
alue- ja rakennepolitiikan ohjelma. 

• Aineistoa löytyy rakennerahastot.fi → Etelä-Suomi 
→ materiaalipankki

− Hakuinfojen aineistot
− Hakuohje

• Hakuilmoitus julkaistaan viimeistään haun 
avautumispäivänä EURA 2021 –järjestelmässä

• Maakuntien kehittämisen painopisteet Etelä-
Suomessa.

https://rakennerahastot.fi/documents/91635434/120111163/1_FI+Kansalaisversio+ohjelmasta+Uudistuva+ja+osaava+Suomi+2021-2027.pdf/9c43db0a-eb78-d580-295f-4ba37b3c86a8/1_FI+Kansalaisversio+ohjelmasta+Uudistuva+ja+osaava+Suomi+2021-2027.pdf?t=1652244958563
https://rakennerahastot.fi/etela-suomi/materiaalipankki
https://rakennerahastot.fi/etela-suomi/materiaalipankki/uudenmaan-liitto/hakuinfot
https://rakennerahastot.fi/etela-suomi/materiaalipankki/uudenmaan-liitto/ohje-eakr-rahoituksen-hakijalle
https://rakennerahastot.fi/etela-suomi/kehittamisen-painopisteet




Toimeenpanojärjestelmä 2021–2027 

Euroopan komissio (DG REGIO, DG EMPL)

Hallintoviranomainen TEM Kirjanpitotoiminto TEM Tarkastusviranomainen VM/VVC
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Välittävät toimielimet (= rahoittavat viranomaiset)

Maakuntien liitot 
(EAKR, JTF)

Uudenmaan liitto
(Häme, Päijät-Häme, 

Varsinais-Suomi, Kymenlaakso, 
Uusimaa) Pohjois-Karjalan liitto

Pohjois-Savon liitto

Kainuun liitto

Etelä-Savon liitto

Lapin liitto

Pohjois-Pohjanmaan liitto

Keski-Pohjanmaan liitto

Etelä-Karjalan liitto

Pirkanmaan liitto

Satakuntaliitto

Etelä-Pohjanmaan liitto

Pohjanmaan liitto

Keski-Suomen liitto

RR-ELY-keskukset
(ESR+, JTF, EAKR-yritystuet)

Hämeen ELY
(Kaakkois-Suomi, Uusimaa, Häme)

Keski-Suomen ELY
(Varsinais-Suomi, Satakunta, 
Pirkanmaa, Pohjanmaa, Etelä-

Pohjanmaa, Keski-Suomi)

Pohjois-Pohjanmaan ELY
(Kainuu, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa)

Etelä-Savon ELY
(Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Etelä-

Savo)

Ruokavirasto
(ESR+)

Ruokavirasto



Maakuntien liittojen EAKR- ja JTF-rahoitus Etelä-Suomen koordinaatiossa

Hankkeen toimeenpanovaiheessa:

Koordinoiva liitto eli Uudenmaan liitto tekee kaikki hankkeiden juridiset päätökset (hankepäätös, 
maksatuspäätös, päätös korjaavasta toimenpiteestä). 

Käsittelevä liitto vastaa hankkeiden tarkoituksenmukaisuusharkinnasta ja sisällöllisestä 
toteuttamisesta.



Hankkeen toimeenpanovaiheessa 
viranomaisten välinen työnjako esim.

Koordinoiva Uudenmaan liitto

• Juridisten päätösten tekeminen.

• Tuen maksaminen ja hankkeen 
maksatusprosessi kokonaisuudessaan.

• Takaisinperinnät ja muut korjaavat 
toimenpiteet. 

• Hallinnolliset ja paikan päällä tehtävät 
varmennukset. 

• EURA 2021 -järjestelmään liittyvä 
neuvonta. 

• Laillisuuteen liittyvät linjaukset ja ohjeet 
hankkeille. 

Käsittelevä liitto

• Hankkeen yhteyshenkilö ja rahoittajan 
edustaja hankkeen ohjausryhmässä. 

• Hankkeen etenemisen seuranta ja 
hankkeen sisältöraportoinnin käsittely. 

• Hankesuunnitelman muutoshakemuste 
käsittely ja päätösvalmistelu. 

• Hankkeen sisältöön ja 
tarkoituksenmukaisuuteen liittyvät 
linjaukset ja ohjeet. 



Hankkeen käynnistyessä
Lue 

• Hankesuunnitelma

• Rahoituspäätös

• Viestintäohje 

Kokoa 

• Projektiryhmä

• Ohjausryhmä (tarvittaessa)

➔ asettamispäätös rahoittajalle!

Käynnistä viestintä

• Nettisivut, esite, dokumentit, visuaalinen ilme, 

blogit …

• Muista A3-kokoinen juliste

• Tarvittaessa kilpailutukset/hintavertailu 

viestintähankinnoissa

Perusta

• Hankekirjanpito (kustannuspaikka, 

projektinumero tmv.)

• Systemaattinen tapa dokumentoida hankkeen 

toimintaa (ml. Indikaattoreiden jäljitysketju)

• Hankkeen arkisto (sähköinen ja/tai 

hankemappi)

• Työajanseurannat

• Toimenkuvaluettelo



Vinkki: Hankkeessa arkistoitavia 
asiakirjoja voivat olla esim. 

• Hankehakemus ja rahoituspäätös liitteinen

• Rahoituspäätösten muutoshakemukset ja -päätökset

• Maksatushakemukset ja –päätökset

• Taloudenseurantalomakkeet ja kirjanpidon pääkirjaote

• De minimis –seurantaan liittyvät selvitykset, ilmoitukset, laskelmat

• Ohjausryhmän kokouskutsut ja –pöytäkirjat, ohjausryhmän asettamispäätös

• Sopimukset hankekumppanuudesta ja muut yhteistyösopimukset

• Henkilöstöön liittyvät päätökset (esim. työsopimukset, päätökset työntekijän siirtämisestä työskentelemään hankkeessa)

• Hankehenkilöstön tehtävänkuvaukset 

• ALV-ohjaus (mikäli rahoittaja sitä edellyttää)

• Kilpailutus- ja hankinta-asiakirjat

• Hankkeen kannalta oleellinen kirjeenvaihto (myös sähköpostit)

• Seurantatiedot ja niiden todentaminen

• Hankkeen tiedotus- ja viestintäsuunnitelma sekä kopiot (tai otos) hankkeen tiedotusmateriaaleista (esim. tiedotteet, mediassa 
ilmestyneet artikkelit, tulosteen hankkeen verkkosivuista).

• Julkaisut, raportit tms. hankkeen tuotokset

• Toteutettujen koulutusten, seminaarien ja tilaisuuksien kutsut, ohjelmat ja raportit sekä osallistujalistat
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Säilytysaikavelvoite –
on päätöksellä mikä?



Alue- ja rakennepolitiikan hyväksytty ja julkaistu EU-
ja kansallinen lainsäädäntö

EU-asetukset

Yleisasetus (EU no 2021/1060): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1060

EAKR ja koheesiorahastoasetus (EU no 2021/1058): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32021R1058

Kansallinen lainsäädäntö

Laki alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta (756/2021): 

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210756 (ns. toimeenpanolaki)

Laki alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta (757/2021): https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210757 (ns. rahoituslaki)

Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021–2028 (758/2021): https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210758

Kansalliset asetukset

Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta (797/2021): https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210797

Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021–2028 annetun lain voimaantulosta 

(821/2021): https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210821

Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan rahastoista rahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta (866/2021): 

https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2021/20210866

Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta 

(867/2021): https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2021/20210867 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32021R1058
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210756
https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210757
https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210758
https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210797
https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210821
https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2021/20210866


Teitä palvelee Uudenmaan liiton Rahoitusryhmä:
eakr@uudenmaanliitto.fi
etunimi.sukunimi@uudenmaanliitto.fi

Ohjelmajohtaja 
Tiina Huotari

Erityisasiantuntija
Hanna Laaksonen

Erityisasiantuntija
Antti Taronen

Erityisasiantuntija
Ville Pernaa

Erityisasiantuntija
Pirjo Jokinen

Maksatusasiantuntija
Nina Räihälä

Maksatusasiantuntija
Leena Dromberg

Maksatusasiantuntija
Riitta Güner

Maksatusasiantuntija
Tuomas Aejmelaeus

mailto:eakr@uudenmaanliitto.fi
mailto:etunimi.sukunimi@uudenmaanliitto.fi


Kiitos!
www.rakennerahastot.fi

http://www.rakennerahastot.fi/
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