
 
 

 
 

 

KESKI-SUOMEN LIITON EAKR-RAHOITUKSEN 

HAKU 15.1.2021 MENNESSÄ 
 

Pirkanmaan liitossa on haettavana Keski-Suomen alueellisesta rahoituskehyksestä 

noin 3.2 miljoonaa euroa.  

 

Hakemuksia voi jättää Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 rakennerahasto-ohjelman toimin-

talinjan 2 erityistavoitteisiin, joiden sisällöstä tarkemmin alla. Hakemusten tulee sopia vali-

tun erityistavoitteen sisältöön ja sille määriteltyihin tulosindikaattoreihin. 

Rakennerahastotoiminnalla tuetaan Keski-Suomen maakunnan tavoitteita   

Haemme rahoituksella uusia ratkaisuja ja pysyviä vaikutuksia. Hankkeissa voi olla myös toimin-

talinjan 2 erityistavoitteisiin sopivia investointeja. 

 

Rahoitamme hankkeet, jotka parhaiten toteuttavat Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjel-

man tavoitteita ja jotka edistävät Keski-Suomen maakuntastrategian ja maakuntaohjelman ta-

voitteita. Hankkeilla vastataan elinkeinoelämän kehittämistarpeisiin ja rahoitusta suunnataan 

Keski-Suomen maakuntaohjelman strategisten kärkien kehittämiseen. Strategiset kärjet ovat 

bio-, digi-, osaamis- ja hyvinvointitalous sekä matkailu. Rahoitettavilta hankkeilta odotetaan sel-

keitä tuloksia ja hyvää vaikuttavuutta.   

 

Erityisesti haemme hankkeita, joilla vastataan koronaepidemian vaikutuksista toipumiseen ja 

alueen toimijoiden muutosjoustavuuden parantamiseen, jotta valmiudet selvitä myös tulevai-

suuden markkinahäiriöistä paranevat. Koronasta selviytymiseen on Keski-Suomessa laadittu as-

kelmerkit: Uudistuvan kasvun Keski-Suomi selviytymissuunnitelma. Painotamme rahoituksessa 

selviytymissuunnitelman mukaisia hankkeita.     

  

TOIMINTALINJA 2: UUSIMMAN TIEDON JA OSAAMISEN TUOTTAMINEN JA 
HYÖDYNTÄMINEN  

Keski-Suomessa on toimintalinjalta 2 haettavissa rahoitusta erityistavoitteiden 4.1 (tutkimus-, 

osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen), 5.1 (Yritysten innovaatiotoiminnan vahvista-

minen) ja erityistavoitteen 3.2. (Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittä-

minen) mukaisiin hankkeisiin.  Rahoitusta ei myönnetä perustutkimukseen.  

 

ERITYISTAVOITE TUETTAVA TOIMINTA 

4.1 Tutkimus-, 

osaamis- ja inno-

vaatiokeskitty-

mien kehittämi-

nen  

− yritystoimintaa tukevan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan infrastruktuuri 

− pilotointi-, kokeilu- ja demonstraatioympäristöt 

− tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen 

− yritysten sekä tutkimuslaitosten, koulutusorganisaatioiden ja julkisyhteisöjen 

T&K&I-yhteistyö, myös kansainvälisellä tasolla 

−  

https://www.rakennerahastot.fi/documents/10179/43217/Ohjelma-asiakirja+valmis.pdf/
https://keskisuomi.fi/wp-content/uploads/sites/3/2020/08/23863-Keski-Suomen-liitto-Keski-Suomen-Strategia-maakuntavaltuustolle-netti.pdf
https://keskisuomi.fi/wp-content/uploads/sites/3/2020/08/25394-Keski-Suomen_maakuntaohjelma_2018-2021_A4.pdf
https://keskisuomi.fi/wp-content/uploads/sites/3/2020/11/KS-selviytymissuunnitelma-30092020.pdf
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− Kohderyhminä: yritykset, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot 

5.1 Yritysten inno-

vaatiotoiminnan 

vahvistaminen 

− yritysten tuotteiden, palveluiden ja tuotantomenetelmien kehittäminen, kau-

pallistaminen ja uuden teknologian käyttöönotto  

− uusien tuotteiden, materiaalien ja tuotantomenetelmien protot, pilotoinnit ja 

demonstraatiot 

− elinkeinoelämää tukeva soveltava tutkimus, selvitykset ja kokeilut sekä toi-

minta-, palvelu- ja kaupallistamisprosessit 

−  

− Kohderyhmänä: yritykset 

3.2 Uusiutuvan 

energian ja ener-

giatehokkaiden 

ratkaisujen kehit-

täminen 

− vähähiilisten tuotteiden, palveluiden ja tuotantomenetelmien kehittäminen, 

kaupallistaminen ja uuden teknologian käyttöönotto  

− protot, pilotoinnit ja demonstraatiot 

− vähähiilisyysstrategioiden toteuttamisen kannalta tärkeät uudet ratkaisut ja 

selvitykset 

− alueelliset materiaali- ja energiavirtojen hyödyntämistä tukevat verkostot ja 

yhteistyömuodot 

−  

− Kohderyhminä: yritykset, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, kunnat 

Tuensaajat 

 

Tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, elinkeinojen kehittämisorganisaatiot, jul-

kisomisteiset teknologia- ja osaamiskeskukset (ET 4.1 ja 5.1), kunnat ja muut 

julkisyhteisöt, yhdistykset ja osuuskunnat 

 

Myönnettävissä olevasta rahoituksesta n. 1 milj. on Saarijärven - Viitasaaren rahoi-

tuskehystä. Muu jaettava rahoitus 2.2 milj. euroa on käytettävissä koko Keski-Suo-

messa. 

 

Tukitasot Keski-Suomen liiton EAKR-hankkeissa 

Hanke Tuki kor-

keintaan 

Hakijan oma 

rahoitus 

vähintään 

Yritysten 

rahoitus: 

suositus 

Muiden kump-

paneiden ra-

hoitus: 

suositus 

Investoinnit laittei-

siin 

70 % 30 % - - 

Yrityslähtöiset ke-

hittämishankkeet 

80 % 5  % 5  % 10 % 

 
Sovellettavat tukitasot ovat rahoitusasetuksen sallimat enimmäistuet. 

Hakijan (ja osatoteuttajan) on osallistuttava aina itse hankkeen rahoittamiseen (omarahoitus-

osuus).  Hankehakemukselle on eduksi, jos siinä on myös muuta rahoitusta, joka voi olla kunta 

tai muuta julkista rahoitusta tai yksityistä rahoitusta. Yritysrahoitus on tärkeä hyvän yrityslähtöi-

sen hankkeen ja EU-rahoituksen vipuvoiman mittari. Hankkeesta tehdään tarvittaessa yritysvai-

kutusarviointi. 

 

Lopullinen tukitaso muodostuu rahoittajan kanssa käytävän neuvottelun 

pohjalta.  
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Maakunnan liitto ei voi myöntää tukea yksittäiselle yritykselle sen liiketoiminnan 

kehittämiseen. Yleiset kehittämishankkeet voivat kuitenkin vähäisessä määrin sisältää ns. vä-

hämerkityksisenä (de minimis) tukena yrityskohtaisia kehittämistoimia ja pilotteja, kunhan niissä 

syntyvät tulokset ovat avoimia ja yleisesti hyödynnettävissä. De minimis -tukiin liittyvä ohjeistus 

löytyy hakemuksen taustalomakkeen täyttöohjeista. 

 

Hakuohjeita  

Mitä ennen hanketta ja mitä sen jälkeen?  

Ennen varsinaisen hakemuksen laatimista, jo hankkeen suunnitteluvaiheessa suosittelemme ha-

kijaa olemaan yhteydessä Keski-Suomen liittoon. Tällöin voidaan katsoa, onko hankeidea sovel-

tuva Keski-Suomen liiton rahoitettavaksi rakennerahasto-ohjelmasta.   

 

Hakemuksessa on selvitettävä, miten suunnittelussa on huomioitu hankkeen kannalta merkityk-

sellisten, aiempien hankkeiden tulokset tai muu alan kehittämistyö ja toimintaympäristön kehi-

tys. Hakemuksessa on selvitettävä, miten toimintaa jatketaan tai tuloksia hyödynnetään hank-

keen päättymisen jälkeen.   

 

Tukea ei saa käyttää yleisenä toimintatukena. Tuensaajalla on oltava riittävät taloudelliset ja 

muut edellytykset toteuttaa hanke. Tuensaajalla on myös oltava valmiudet vastata toiminnan 

jatkuvuudesta hankkeen päättymisen jälkeen tai toiminta on oltava siirrettävissä jonkun muun 

nimetyn tahon vastuulle.  

 

Kehittämishankkeen tulosten on oltava yleisesti hyödynnettävissä. Tukea ei voida myöntää yk-

sittäisen yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen.   

  

Mikäli suunnitteilla on hanke, joka sisältää kone- ja laitehankintoja, hakijan tulee olla yhtey-

dessä ennen hakemuksen jättämistä Keski-Suomen liiton yhteyshenkilöön. Investointiosa tulee 

pääsääntöisesti valmistella omaksi hankkeekseen. Investoinnit eivät voi olla tavanomaisia kone- 

ja laiteinvestointeja, vaan niiden tulee luoda alueen elinkeinoelämän kehittämiseen huomatta-

vaa uutta osaamista tai teknologiaa tms. 

 

Pyydämme valmisteluvaiheessa huolellisesti tutustumaan Keski-Suomen maakuntastrategiaan, 

Keski-Suomen maakuntaohjelmaan vuosille 2018–2021 ja Keski-Suomen selviytymissuunnitel-

maan: https://keskisuomi.fi/elinvoima-ja-kehittaminen/strategia/  

 

Valmisteluvaiheessa on tarkasti perehdyttävä myös Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjel-

maan ja siihen liittyviin ohjeisiin. Ohjelma-asiakirja ja muita hankehakuun liittyviä ohjeita löytyy 

osoitteesta www.rakennerahastot.fi.  Katso mm. kohdat Hakijalle sekä Hanketoimijalle -> Oh-

jeita tuensaajalle tai rakennerahastot.fi-sivuston oikeasta sivupalkista Oikopolut ->Materiaali-

pankki, jonne kootaan rakennerahastoihin liittyviä ohjeita ja muita asiakirjoja 

 

Hakijan kannattaa ennen hakemuksen laatimista tutustua viestintäohjeisiin, jotta voi ottaa ne 

huomioon hankkeen suunnittelussa.  Ohjeet löytyvät  http://www.rakennerahastot.fi/viestinta 

sivustolta. Samoin on hyvä perehtyä Vähähiilisyyden tausta-aineistoon 

ja myös sivustolla oleviin seuraaviin asetuksiin:  

 

https://keskisuomi.fi/elinvoima-ja-kehittaminen/strategia/
http://www.rakennerahastot.fi/
http://www.rakennerahastot.fi/
http://www.rakennerahastot.fi/viestinta
https://www.rakennerahastot.fi/materiaalipankki/-/document_library_display/70HfiyzhIXHI/view/1060786?_110_INSTANCE_70HfiyzhIXHI_redirect=https%3A%2F%2Fwww.rakennerahastot.fi%2Fmateriaalipankki%3Fp_p_id%3D110_INSTANCE_70HfiyzhIXHI%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D3
https://www.rakennerahastot.fi/lait-ja-asetukset
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• valtioneuvoston asetus 358/2014 rakennerahastoista osarahoitettavien kustannusten  

 tukikelpoisuudesta, 30.4.2015  

• valtioneuvoston asetus 357/2014 alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden  ra-

hoittamisesta, 30.4.2015.  

 

Hakemusten laatiminen ja jättäminen 

Hakemukset tulee jättää EURA 2014 -tietojärjestelmässä Pirkanmaan liiton viran-

omaiskäsittelyyn viimeistään perjantaina 15.1.2021. Tietojärjestelmä on osoitteessa 

www.eura2014.fi.  

 
EAKR-hakemuksessa viranomaiseksi merkitään Pirkanmaan liitto ja käsitteleväksi 

liitoksi Keski-Suomen liitto. 

 

Rahoitusta haetaan sähköisesti EURA 2014 -järjestelmässä. Hakemuslomakkeeseen ja tietojär-

jestelmässä oleviin ohjeisiin tulee tutustua huolellisesti. Hakemusta ei tarvitse toimittaa rahoit-

tavalle viranomaiselle paperisena asiakirjana. Myös hakemuksen liitteet toimitetaan sähköisesti 

EURA2014 -järjestelmässä.  

 

EURA 2014 -järjestelmässä käytetään vahvaa henkilökohtaista Suomi.fi -tunnistuspalvelua. 

Lisätietoja tunnistautumisesta löytyy rakennerahasto -sivuston kohdasta hakijalle.  

 

Yhteishankkeessa vain päätoteuttaja käyttää EURA 2014 -järjestelmää. Hakemusvaiheessa to-

teuttajien välillä tulee olla vähintään aiesopimus, jolla päätoteuttaja valtuutetaan edustamaan 

osatoteuttajia hakemuksessa. Sopimuksessa sovitaan myös muista hakijoiden välisistä oikeuk-

sista ja velvollisuuksista. Yhteishankkeissa tulee toimittaa ennen rahoituspäätöksen tekemistä 

hankkeen osapuolten kesken  laadittu yhteishankkeen toteuttamista koskeva sopimus. Hake-

mukseen tulee liittää myös muut aiesopimukset tai muut vastaavat dokumentit rahoitussuunni-

telmaan sisältyvistä julkisista tai yksityisistä rahoitusosuuksista. 

 

Mikäli arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi ja ilmoitettaviin kustannuksiin sisäl-

tyy alv, hakijan tulee toimittaa verohallinnolta saatu tai muu riittävä selvitys siitä, että hankkee-

seen liittyvistä kustannuksista ei ole mahdollista saada arvonlisäveron palautusta. Kuntien ja 

kuntayhtymien hankkeissa alv ei voi sisältyä kustannuksiin. 

 

Pääsääntöisesti hankkeen kesto voi olla maksimissaan kaksi vuotta. Hankkeiden to-

teuttaminen voi jatkua enintään 31.8.2023 saakka.  

  

Hakemuslomakkeeseen ja tietojärjestelmässä oleviin ohjeisiin tulee tutustua huolellisesti. 

Hanketta suunniteltaessa tulee etukäteen harkita, mihin toimintalinjan erityistavoitteista 

hanke kuuluu. On tärkeää valita oikea toimintalinja ja oikea erityistavoite, koska hakemuksen 

muut sisällöt muotoutuvat sen mukaisesti. Hakemusta voi muokata aina siihen asti, kunnes jät-

tää sen viranomaiskäsittelyyn. Hakemuksen täyttämisessä auttaa EURA2014-järjestelmän kysy-

mysmerkkipainikkeiden takana olevan ohje.  

 

Hakemuksessa tulee kuvata hankkeen yhteys maakuntastrategiaan ja -ohjelmaan  

sekä maakunnan selviytymissuunnitelmaan.  

  

https://www.eura2014.fi/hakija/?0
http://www.eura2014.fi/
http://www.eura2014.fi/
https://www.rakennerahastot.fi/346
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Indikaattorituotokset 

Kaikkien rahoitettavien hankkeiden tulee kerryttää rakennerahasto-ohjelman mukaisia indikaat-

torituotoksia. Indikaattorituotosten täytyy syntyä hankkeen toimenpiteiden seurauk-

sena ja olla valmiita viimeisen seurantaraportin jättämiseen mennessä.  

 

Tavoiteltujen tuotosten saavuttamista arvioidaan jo hakemusvaiheessa hakemuslomakkeen koh-

dassa 12. Hakemusta laadittaessa on pohdittava, onko hankesuunnitelmaan kirjatuilla toimenpi-

teillä mahdollista tuottaa erityistavoitteen mukaisia indikaattorituotoksia. Jos niitä ei kriittisesti 

tarkastellen ole odotettavissa tai niiden määrä jäisi hyvin vähäiseksi, on tarkasteltava millä toi-

menpiteiden muutoksilla tuotosten määrää ja näin hankkeen vaikuttavuutta voitaisiin lisätä. 

EURA-hakulomakkeesta avautuu Tuotosindikaattorit-otsikon kysymysmerkin takaa lisätietoja 

kohdan täyttämisestä. Seurantalomakkeen täyttöohjeeseen voi myös tutustua. 

 

Hakemuksessa käytettävät kustannusmallit  

Hankkeissa on käytettävä yksinkertaistettuja kustannusmalleja, joita ovat prosent-

tiperusteinen kustannusmalli (flat rate) tai kertakorvausmalli (lump sum).  Vain in-

vestointihankkeissa voidaan käyttää todellisiin kustannuksiin perustuvaa kustannusmallia. 

Hakija tekee hakemuksessa esityksen hankkeessa käytettävästä kustannusmallista. Päätöksen 

käytettävästä kustannusmallista tekee tuen myöntävä viranomainen. Päätös tehdään hankkeen 

koko toteuttamisajaksi ja se koskee hankkeen kaikkia tuensaajia.  

  

Flat rate -hankkeissa käytetään ensisijaisesti mallia, jossa yleiskustannukset korvataan laske-

malla 24 % palkkakustannuksista. Poikkeustapauksissa voidaan käyttää flat rate 15 % -mallia, 

joka on muutoin samanlainen kuin flat rate 24 % -malli, mutta matkakustannukset haetaan 

maksuun tosiasiallisten kustannusten perusteella.   

  

Lump sum -hankkeissa julkisen rahoituksen (EU:n, valtion, kuntien ja muiden julkisten taho-

jen rahoitus) määrä voi olla yhteensä enintään 100 000 €. Hankkeen tuloksen ja  

toteutettavien toimenpiteiden on oltava selkeästi ja yksiselitteisesti määriteltävissä. Hakemuk-

sessa on myös esitettävä yksityiskohtainen ja perusteltu kustannusarvio, jonka laskemi-

sessa voidaan käyttää flat rate -mallia. Kertakorvaushankkeiden kustannusarvioihin sisältyvien 

kustannusten kohtuullisuus arvioidaan ennen rahoituspäätöksen tekemistä. Kustannusarvion os-

topalveluissa ja muissa mahdollisissa kustannuksissa esitettyjen kustannusten tulee perustua 

riittävään hintojen vertailuun tai kilpailutukseen.  

 

Lump sum -hankkeissa maksatus perustuu hankkeessa syntyneen tuloksen tai toimenpiteen to-

dentamiseen. Kertakorvaus voidaan maksaa vain, jos päätöksessä määritelty tulos on 

saavutettu. Jos sovitun tuloksen saavuttamisesta kokonaisuudessaan ei voida varmistua, mi-

tään kustannuksia ei voida korvata.   

    

Tarkemmat kuvaukset kustannusmalleista löytyvät EURA 2014 -järjestelmässä täytettävästä ha-

kulomakkeesta kustannusmallia koskevan kysymyksen kohdalla olevan kysymysmerkkipainik-

keen takaa. Ohjeet käytettävissä olevista kustannusmalleista löytyvät myös sivustolta: www.ra-

kennehastot.fi >Hanketoimijalle > Ohjeita tuensaajalle > Yksinkertaistetut kustannusmallit.   

  

http://www.rakennerahastot.fi/materiaalipankki/-/document_library_display/70HfiyzhIXHI/view/631913?_110_INSTANCE_70HfiyzhIXHI_redirect=http%3A%2F%2Fwww.rakennerahastot.fi%2Fmateriaalipankki%3Fp_p_id%3D110_INSTANCE_70HfiyzhIXHI%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D3
http://www.rakennehastot.fi/
http://www.rakennehastot.fi/
http://www.rakennehastot.fi/
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Valintaperusteet ja päätöksenteko  

Rahoitettavien hankkeiden on oltava Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelman mukaisia. 

Hankehakemukset arvioidaan ja pisteytetään Suomen rakennerahasto-ohjelman 2014–2020 

seurantakomitean hyväksymien yleisten ja erityistavoitekohtaisten arviointiperusteiden mukaan. 

Lisäksi analysoimme, miten hankesuunnitelma toteuttaa hakuohjeessa mainittuja Keski-Suomen 

liiton painotuksia.  

 

Hankkeiden on täytettävä kaikki ohjelman yleiset valintaperusteet ja saatava vähintään 50 % 

hankkeen eritystavoitteen mukaisten valintaperusteiden enimmäispisteistä tullakseen valituksi 

jatkokäsittelyyn. Erityisten valintaperusteiden osalta arviointi tehdään asteikolla 1 – 5 (1 =hanke 

ei tue lainkaan kyseisen valintaperusteen toteutumista, 5 = hanke tukee merkittävästi kyseisen 

valintaperusteen toteutumista). Mikäli valintaperusteet eivät edellä esitetyllä tavalla täyty, teh-

dään hankkeesta hylkäävä päätös.   

  

Päätösvalmistelun tavoiteaikataulu on tammi- maaliskuu 2021. Pirkanmaan liitto päättää rahoi-

tuksesta Keski-Suomen maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön käsittelyn ja Keski-Suomen lii-

ton tekemän hankearvioinnin ja hankepisteytyksen perusteella. Hankkeiden rahoittaminen käsi-

tellään myös Keski-Suomen maakuntahallituksessa ennen varsinaisen päätöksen tekemistä 

EURA 2014 -järjestelmässä.  

  

Tarvittaessa hakemuksiin pyydetään tarkennuksia tai lisäselvityksiä hakijalta. Lisäksi hakemuk-

siin pyydetään lausuntoja tai kommentteja muilta rahoittajilta tai keskeisiltä yhteistyökumppa-

neilta. Rahoittajat pidättävät itsellään oikeuden neuvotella hanketoimijoiden kanssa erillisten 

hanke-esitysten tarkoituksenmukaisesta yhdistämisestä.   

   

Lisätietoja Keski-Suomen liitto  

rahoituspäällikkö Hilkka Laine, puh. 040 595 0014 

hilkka.laine[at]keskisuomi.fi  

https://www.rakennerahastot.fi/documents/10179/1906982/Valintaperusteet++t%C3%A4ydennetty+170518.pdf/7ff58fb3-8d68-46a1-8162-396490454e3c

