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Tilaisuudessa kysyttyjä kysymyksiä vastauksineen



Rahoituksen hakeminen

Kysymys:

Miten hankehakujen teemat on aikataulutettu ja 
haut ennakkoon näkyvissä? 

Voisivatko haut olla näkyvissä vaikkapa vuodeksi 
eteenpäin, jotta ei tule kiire, kun haku avautuu?

Vastaus: 

Hankehakuilmoitus voidaan julkaista EURA2021 -
järjestelmässä esim. kuukausi ennen haun 
avautumista. Hankehakemusta ei voi kuitenkaan 
jättää viranomaiselle ennen hankehaun virallista 
aloituspäivää. 

Hankehauista tullaan tiedottamaan myös muuta 
kautta kuin Eurassa hakijan palvelussa. Some, 
sähköposti, rahoittajien nettisivut ym. tulevat 
olemaan käytössä.
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Kysymys:

Miten hakuilmoituksissa otetaan huomioon 
ylimaakunnalliset hankkeet?

Vastaus: 

Vastaus tähän on vielä epäselvä. Tuodaan joka 
tapauksessa hakuilmoituksissa esille tämäkin asia, 
eli onko kulloisessakin haussa mahdollista hakea 
ylimaakunnallisia hankkeita.



Ohjelman 
sisällöt

Kysymys:

Voisiko toimintalinjan 3 ”Saavutettavampi 
Suomi” sisältöön sopia myös matkailureittien 
kehittäminen?

Vastaus: 

Matkailureittien kehittäminen ei varsinaisesti 
sisälly toimintalinjan 3 (TL3) toimenpiteisiin, 
mutta esimerkiksi matkailureittien 
digitaalisuuden edistäminen ja kehittäminen 
voi sisältyä toimintalinjan 1. (TL1) 
toimenpiteisiin

Matkailun kehittäminen ja retkeilyreittien 
kehittäminen on mukana myös TL 2 
erityistavoite 2.2. osiossa, nimenomaan 
ilmastonäkökulmasta.
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Rahoitus

Kysymys:

Ovatko kunnat varautuneet budjeteissaan 25 % kuntarahoitusosuuteen ja miten 

kuntarahoitus hommataan hankkeelle?

Vastaus:

Tässä kerrataan vielä hankkeiden rahoituksen muodostumista lyhyesti, ennen 

kuin annetaan varsinainen vastaus kysymykseen.

Rahoituksessa voi olla yhdistettynä sekä julkista että yksityistä rahoitusta, ja 

hakijan täytyy antaa aina jonkin suuruinen omarahoitusosuus. EU:n tuen osuus 

on julkista rahoitusta, mutta se voi olla enintään puolet hankkeen kaikesta 

julkisesta rahoituksesta. Loppuosa on vastinrahoitusta, joka täytyy tulla 

valtiolta tai kunnilta. Valtio antaa koko rakennerahasto-ohjelman kaikesta 

vastinrahoituksesta 75 % ja loput 25 % on kuntien ja muun julkisen rahoituksen 

vastuulla. 

Eli kuntarahoitus kertyy hankkeissa kuntien omarahoitusosuuksien (hakijana 

kunta) ja ulkoisen kuntarahoituksen kautta (muu hankittu kuntarahoitus). 

Hakija voi hankkeen suunnitteluvaiheessa olla yhteydessä kuntaan ja neuvotella 

kunnan myöntämään rahoitusta hankkeelle, josta kunta hyötyy. Tästä annetaan 

rahoitussitoumus. Yleensä kunnilla on budjetissaan jonkin verran rahoitusta 

varattuna tällaisiin tarkoituksiin. 

Kuntarahoituksen osuuden kertymistä seurataan ohjelmatasolla, toki myös 

aluetasolla. Hankekohtaisesti kuntarahoituksen osuus voi vaihdella, kunhan 

ohjelmatason lopputulema on vaadittu.
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Uudet 
kustannusmallit

Kysymys:

Sisältääkö uusi palkkamalli kertyneet lomat ja lomarahat, eli 

tarvitseeko pitää kaikki lomat hankkeen aikana? Ja merkitäänkö 

tuntitaksalla mentäessä lomia tai sairaslomia hankkeelle?

Vastaus:

Tuntitaksan osalta vuotuiseen bruttotyövoimakustannukseen 

sisältyvät vuosiloma ajan ja vapaajaksojen palkat. 

Vakiosivukuluprosenttimalli ei sisällä vuosiloma-ajan palkan 

kustannuksia. Tuntitaksan osalta yksikkökustannusten 

tukikelpoisuus todennetaan hankkeelle tehtyjen työtuntien 

työajanseurannalla kuten ennenkin.

Kysymys:

Vaikuttaako Flat Rate 40 % hankintojen kilpailutuksiin?

Vastaus:

Hankintalainsäädäntöä on aina noudatettava. Hankinta-

asiakirjoja ei kuitenkaan tarkasteta kustannusten 

tukikelpoisuuden varmentamiseksi Flat Rate 40 % mallin osalta. 

Pienhankintoihin on tulossa uusi ohjeistus, jota käydään 

myöhemmissä koulutuksissa läpi.
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Hankkeiden hallinnointi

Kysymys:

Hoidetaanko nyt käynnissä olevat hankkeet loppuun 
EURA2014-palvelun kautta?

Vastaus:

Kyllä.

Kysymys:

Otetaanko ESR -hankkeissa sähköinen osallistujaseuranta 
käyttöön myös nykyisen kauden hankkeille? Odotan 
paperisten osallistujalomakkeiden poistumista ja uutta 
järjestelmää innolla.

Vastaus:

Sähköinen osallistujaseuranta otetaan käyttöön vasta uudella 
ohjelmakaudella EURA2021-järjestelmän käyttöönoton myötä. 
Vanhan kauden hankkeet viedään loppuun paperilomakkeilla.
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Kysymys:

Onko uudessa EURA:ssa jatkossa samantyyppiset 
asiointiroolit kuin vanhassa EURAssa?

Vastaus: 

Kyllä.



Kiitos osallistumisesta –
jatketaan seuraavassa rahoitusinfossa!


