
    

 

Keski-Suomen liiton EAKR- ja kestävän 
kaupunkikehittämisen hakuinfo 8.2.2022 

Kooste kysymyksistä ja vastauksista  

 

1.a) Tarkoittaako hakuaika myös yrityskohtaisten investointi- ja 
kehityshankkeiden jättöaikaa?  

Hakuaika koskee vain Keski-Suomen liiton hakuja: ei yrityskohtaisia ELY:n hakuja.  

 

1.b) Onko ELY julkaissut jo omat hakuaikansa? 

Hakuilmoituksia ei voi vielä julkaista, koska EURA 2021-järjestelmä ei ole vielä valmis. 

Ensimmäisenä julkaisulistalla ovat yrityshankkeet. Yritysrahoituksen haku käynnistynee 

maaliskuun alkupuolella, pois lukien yritysten investoinnit. Yritysinvestointeja varten 

valtioneuvoston on ensin hyväksyttävä asetus valtiontukialueista. ELY:llä lisätietoja asiasta 

antaa Jukka Keinänen. 

2. Jos hankkeessa on tutkimuksellinen puoli, voiko hakijoiden kesken olla 

yhteinen suunnitelma sen osalta, eli liite? Vaikuttaa hieman monimutkaiselta, 

jos on vaikka hankepari, joissa molemmissa on kaikilla osatoteuttajilla oma 

hakemus, silloin voi olla todella monia hakemuksia, jotka liittyvät toisiinsa. 

Miten varmistetaan, että yhteinen punainen lanka tässä säilyy? 

Ryhmähankkeissa on jatkossakin koordinaattori ja EURA 2021-järjestelmä kokoaa 

ryhmähankkeen yhteen. EURA 2021 -järjestelmässä jokainen täyttää esimerkiksi 

budjettiosion osaltaan, mutta yhteiset osiot tulevat saataville kaikille ryhmähankkeen 

partnerien hakemuksille. Hakemuksissa tulee kuvata erillisten hankkeiden yhteys toisiinsa. 

Hankkeiden tulee myös laatia keskinäinen sopimus toteuttamisesta. Iso muutos on se, että 

jokainen tosiaankin määrittää itse oman rahoitusosuuden EURA 2021 -järjestelmässä, ja 

myös hakee sen maksatuksen.  Siksi on tärkeää, että jokaisella ryhmähankkeen 

toteuttajalla on pääsy EURA 2021-järjestelmään. 

  



    

3. Minkälainen olisi hyvä toimintamalli hankepareissa ja -trioissa 

vuoropuheluun eri rahoittajien kanssa, jos hankepari on esim. EAKR + ESR? 

Jatkossakin meillä on hakuvaiheessa keskustelut hakijoiden kanssa. Jos ajatuksena on 

hankepari (esim. EAKR‒ESR+), on tällöin näissä hankevalmistelukeskusteluissa Keski-

Suomen liiton asiantuntijoiden lisäksi ESR+-asiantuntijat ELY:ltä mukana. 

4. Onko alueiden välisissä hankkeissa edelleen mahdollisuus korotettuun 

tukiprosenttiin?  

Korotettua tukiprosenttia ei ole nyt käytössä. 

5. Kirjoitetaanko hankehakemus suomeksi vai englanniksi? 

Hankehakemus kirjoitetaan suomeksi. EURA 2021 -järjestelmä toimii suomeksi ja ruotsiksi. 

6. Ovatko kestävän kaupunkikehittämisen haut EURA:ssa selkeästi eri hakuja 

muusta EAKR-hausta? 

Kyllä. Keski-Suomen liitto julkaisee EURA 2021 -järjestelmässä oman hakuilmoituksen 

kestävän kaupunkikehittämisen haulle. 

7. a) Voiko hankehakemukseen sisällyttää laitteiden/teknologian vuokraamista 

hankkeen ajaksi 

Kyllä voi, jos kustannukset ovat kohtuullisia. Tukikelpoisia eivät ole hallinto-, rahoitus-, 

korko-, vakuutus-korjaus- ja huoltokustannukset eivätkä muut vastaavat kustannukset. 

(Asetus tukikelpoisista kustannuksista 866/2021 20 §) 

7. b) Onko tarkennusta, miten kohtuulliset kustannukset määritellään? 

Palkkojen osalta hakijan on osoitettava, että ne ovat kohtuullisia eivätkä ylitä tuen saajan 

vastaavan tehtävän yleistä palkkatasoa. Tämän osoittaminen tapahtuu palkkataulukoilla, 

työehtosopimuksilla tai muilla vastaavilla palkanmäärittelyssä käytetyillä perusteilla. 

Ostopalveluiden, koneiden ja laitteiden ja muiden tarvikkeiden kohdalla kustannusten 

kohtuullisuus varmistetaan hintavertailulla tai kilpailutuksella (hankinnan suuruudesta 

riippuen). 



    

8. Ohjaako EURA automaattisesti kumpi kustannusmalli sovelletaan? Vai 

valitseeko hakija sen itse ja millä perusteella (vakiosivukulu- vs. 

yksikkökustannusmalli)? 

Hakija itse päättää, kumpaa palkkakustannusmallia hakemuksessa käyttää. 

9. Saako koosteessa vielä tarkennusta indikaattoreista: Koskevatko hankeaikaa 

(pystytään todentamaan) ja/vai toivotaanko aiempaa seikkaperäisempää 

arviota hankkeen vaikuttavuudesta myös hankkeen jälkeisenä aikana? 

Indikaattoreihin sisällytetään hankkeen toimenpiteiden seurauksena syntyvät, 

todennettavissa olevat tuotokset ja tulokset. Indikaattoreita voi syntyä hakijan omassa 

organisaatiossa ja muissa organisaatioissa. Hankkeen hakuvaiheessa ilmoitetaan 

määrälliset seurantatiedot ovat arvioita siitä, kuinka paljon hankkeen tuloksena syntyy 

tuotoksia ja tuloksia. Indikaattorien tavoitteiden saavuttaminen kertoo hankkeen 

onnistumisesta.  

Toteutuneita indikaattoritietoja raportoidaan koko hankkeen toteutuksen ajan hankkeen 

maksatusten yhteydessä seurantatiedoissa. Yksittäistä yrityksen osallistumista yhteen 

seminaariin tai yksittäiseen neuvonta- tai ohjauspuheluun ei katsota hankkeeseen 

osallistumiseksi, vaan osallistumisen tulee olla jatkuvampaa ja vuorovaikutteista. 

Hankkeen tuotoksiksi ja tuloksiksi voidaan merkitä myös sellaiset, jotka eivät ole vielä 

toteutuneet ennen hankkeen päättymistä, mutta jotka toteutuvat viimeistään viimeisen 

maksatushakemuksen yhteydessä toimitettavien seurantatietojen toimittamiseen 

mennessä (toimitettava viimeistään 4 kuukauden kuluessa hankkeen 

päättymispäivämäärästä). Indikaattoreissa ei kuvata hankkeen pitkäaikaisia seurauksia. 

Tuensaajan tulee todentaa tuotos- ja tulosindikaattoreihin raportoimansa tulokset. Tämä 

tapahtuu esimerkiksi osallistuvien organisaatioiden sähköpostitse esittämällä vakuutuksella.  


