
Tekstivastine: Kohti uutta kautta -podcast jakso 4. Rahoituksen hakeminen 

 

(Tiina Huotari:) Tervetuloa Kohti uutta kautta -podcastin pariin. Aiemmissa jaksoissa me on puhuttu alue- ja 

rakennepolitiikan ohjelman valmistelusta ja ohjelmasisällöistä. Tänään päästään siihen varmasti kaikkein 

kiinnostavimpaan asiaan eli rahoituksen hakemiseen. Miten ja milloin rahoitusta haetaan? Mikä muuttuu 

rahoituksen hakemisessa nyt, kun mennään uuteen kauteen? Minä olen ohjelmajohtaja Tiina Huotari ja 

tässä jaksossa täällä on minun kanssa keskustelemassa Uudenmaan liiton erityisasiantuntijat Antti Taronen 

ja Henri Hallanoro. Tervehdys. 

 

(Antti Taronen:) Terve. 

 

(Henri Hallanoro:) Tervepä terve. 

 

(Tiina Huotari:) Henri. Millä mielin kohti uutta kautta? 

 

(Henri Hallanoro:) Mielenkiinnolla odottaen, mitä tuleman pitää. 

 

(Tiina Huotari:) Entäs Antti, mitkä fiilikset? 

 

(Antti Taronen:) Aika paljon muuttuu, mutta aika paljon pysyy ennallaan. Ihan kivaa, että uudistuksia tulee. 

 

(Tiina Huotari:) No niin. No EURA-järjestelmä. Eli tämä järjestelmä, missä sen rahoituksen hallinnointi 

tapahtuu. Se on varmasti se kaikista näkyvin uudistus, joka rahoituksen hakemiseen on tulossa. 

 

(Henri Hallanoro:) Näinhän se on eli hakemusten ja hankkeiden hallinnointiin tarkoitettu EURA-järjestelmä 

uudistuu kokonaan. Ja meille tulee uusi EURA 2021 -järjestelmä. Se on nyt uudistettu kokonaan uutta 

kautta ajatellen. 

 

(Antti Taronen:) Sen pohjalta, mitä itse tässä vaiheessa tiedän. Minua ainakin on positiiviset odotukset. 

Sinne on tehty toiminnallisuuksia niin, että järjestelmä nyt ohjaa käyttäjää ja auttaa tehtyjen valintojen 

osalta eteenpäin. 

 

(Tiina Huotari:) Eli EURA ohjaa hakemuksen tekemistä aiempaa paremmin. 

 



(Antti Taronen:) Kyllä. Tietysti siellä on myös ihan kenttäkohtaisia täyttöohjeita kuten ollut tähänkin asti. 

 

(Henri Hallanoro:) Myös hakemusten sisältöä on uudistettu jonkun verran, mutta varsinaisista radikaaleista 

muutoksista ei puhuta. Eli hyvin samalla sapluunalla mennään kuin aiemminkin. Se on kuitenkin hyvä 

uudistus, että nämä kertakorvaushankkeet eli lump sum -hankkeet ovat saamassa oman hakemuspohjansa. 

 

(Antti Taronen:) Ja sehän ei tietenkään ole muuttunut miksikään, että hakemuksen täytyy olla sen verran 

huolellisesti tehty, että viranomainen pystyy arvioimaan hankkeen rahoitusmahdollisuuksia ja 

arviointikriteerien täyttymistä. 

 

(Tiina Huotari:) Niin. Eli siellä on jatkossakin nämä koko ohjelmalle yhteiset valintaperusteet. 

 

(Antti Taronen:) Kyllä. 

 

(Henri Hallanoro:) Hanketoiminnan painotus on kuitenkin aiempaakin enemmän tuloksellisuudessa ja 

vaikuttavuudessa. Eli sitä täytyy tuenhakijan pohtia jo hakemusvaiheessa. Tämä näkyy itse asiassa kautta 

ohjelman eli pyritään ennen kaikkea katsomaan sitä, mitä hankkeella on saatu aikaan. 

 

(Antti Taronen:) Juu. Ja horisontaaliset periaatteethan siellä huomioidaan kuluvan kauden tapaan 

jatkossakin eli hankkeessa täytyy huomioida myös sukupuolten yhtäläisiin mahdollisuuksiin, tasa-arvoon ja 

kestävään kehitykseen liittyviä periaatteita. Ja näitä myös entiseen tyyliin pisteytetään hakemusten 

arvioinnissa. 

 

(Tiina Huotari:) No puhutaanko vähän siitä ihan hankehakemuksen jättämisestä. Eli se tapahtuu siellä 

uudessa EURA 2021 -järjestelmässä. Ja jatkossa viranomainen perustaa hakuilmoituksen sinne 

järjestelmään ja rahoituksen hakeminen alkaa sitä kautta. Eikö se näin mene? 

 

(Henri Hallanoro:) Kyllä. Hakuprosessi käynnistyy aina hakuilmoituksesta, joka jatkossa löytyy EURA-

järjestelmästä. Hankehakemus avataan hakuilmoituksen kautta. 

 

(Tiina Huotari:) Eli uutta on se, että hakemuksen tulee aina kohdistua johonkin ennalta avattuun 

hakuilmoitukseen. 

 

(Henri Hallanoro:) Juuri näin. Eli hakemus on jatkossa aina hakukohtainen. Ja jatkossa hakemusta voi 

täyttää silloin kuin hakuilmoitus on EURA:ssa julkaista.  

 



(Antti Taronen:) Tuttuun tapaan hakuilmoituksessa on paljon asioita, jotka helpottaa hakemuksen 

laatimista. Siinä kerrotaan esimerkiksi ohjelman toimintalinjat ja erityistavoitteet, joita kyseinen haku 

koskee. 

 

(Tiina Huotari:) Ja vaikka virallinen hakuilmoitus julkaistaan jatkossa EURA-järjestelmässä, Uudenmaan liitto 

tulee tietysti tiedottamaan hauista laajasti myös Rakennerahastot.fi -sivustolla, maakuntien liittojen sivuilla 

Etelä-Suomessa ja tietysti edelleen järjestetään hakuinfoja niin kuin tähänkin asti. 

 

(Henri Hallanoro:) Vanhalta kaudelta tuttuun tapaan EURA:an tunnistaudutaan Suomi.fi vahvan 

tunnistautumisen kautta. Se on varmasti jo monelle toimijalle tuttu systeemi. 

 

(Tiina Huotari:) Eli jos olet vanha hakija nyky-EURAssa, niin tämä ei aiheuta toimenpiteitä. Eikö niin? 

 

(Henri Hallanoro:) Juuri niin eli tutuilla spekseillä mennään jo aiemmin hakeneiden kohdalla. 

 

(Tiina Huotari:) Puhutaan vähän siitä, ketkä on Uudistuva ja osaava Suomi -ohjelman rahoittavia 

viranomaisia. Siihenhän on tulossa uudistuksia myös Etelä-Suomessa. 

 

(Antti Taronen:) Niin on. Uudenmaan liitto on koordinoiva maakuntaliitto viiden maakunnan osalta. Eli 

käytännössä juridinen päätöksenteko tapahtuu Uudenmaan liitossa, mutta jokainen mukana oleva 

maakunta itse valitsee oman alueensa kehittämisen painopisteet ja rahoitettavat hankkeet. 

 

(Henri Hallanoro:) Hämeen ELY-keskus ja Varsinais-Suomen osalta Keski-Suomen ELY ovat niin sanotut RR 

ELY-keskukset, jotka toimivat rauhoittavina viranomaisina ESR-Plussassa ja EAKR-yritystuissa samaan 

tapaan kuin päättyvälläkin kaudella. 

 

(Tiina Huotari:) Kyllä ja rahoittavat viranomaisethan tietysti käy keskenään jatkuvaa keskustelua. Eli Etelä- 

Suomen maakunnissa pitkälti pyritään yhteisiin linjauksiin yhteen sovitetaan hakuaikatauluja, hakusisältöjä 

ja niin edespäin. 

 

(Antti Taronen:) Tiina. Viittasit niihin arviointikriteereihin ja hakemusten pisteytykseen. Kerrotaanko siitä 

vähän tarkemmin? 

 

(Tiina Huotari:) No joo. Se on varmasti yksi kuuntelijoita eniten kiinnostavista asioista, että millä perusteella 

ne hakemukset valitaan rahoitettaviksi. Kertokaapas. 

 



(Antti Taronen:) Hankkeiden valinnan prosessi säilyy ihan samanlaisena, kun on ollut nytkin. Eli arviointi on 

kaksivaiheinen. Ensin arvioidaan yleiset valintaperusteet, jotka on hankkeen laillisuuteen ja 

ohjelmanmukaisuuteen liittyviä valintakriteerejä. Jos joku näistä ei täyty, hanke ei voi saada rahoitusta. 

Nämä valintaperusteet liittyy esimerkiksi hankkeen ohjelmanmukaisuuteen, hankesuunnitelman laatuun, 

tuensaajan resursseihin ja edellytyksiin hankkeen toteuttamiseksi. 

 

(Henri Hallanoro:) Sitten käytetään päättyvän kauden tapaan erityistavoitekohtaisia, erityisiä 

valintaperusteita, joiden perusteella annetaan hankehakemukselle pisteet. Pisteytys on se, joka ratkaisee 

hankkeiden valinnan. Valintaperusteet kerrotaan aina hakuilmoituksella. 

 

(Tiina Huotari:) Ja nämä arviointikriteerithän on yhteiset koko Suomen ohjelmalle. Kaikille hankkeille ja 

rahoittaville viranomaisille on samat yhteiset valintaperusteet, jotka on alue- ja rakennepolitiikan ohjelman 

ylin päättävä elin eli seurantakomitea hyväksynyt. 

 

(Henri Hallanoro:) Toki on sitten vielä hakukohtaisesti käytettävissä tarkentavat valintaperusteet. Niitä on 

tulevalla ohjelmakaudella kolme, joista yhden voi viranomainen vaalita sitten haun käyttöön. Nämä 

täydentävät valintaperusteet koskevat esimerkiksi maakuntien omia alueellisia strategioita tai kestävän 

kaupunkikehittämisen ekosysteemisopimuksen mukaisuutta. 

 

(Tiina Huotari:) No sitten meillä on vielä yksi iso muutos kuulijoille kertomatta. Eli uusi tapa tehdä 

useamman toteuttajan yhteishankkeita. Jatkossa niistä puhutaan termillä ryhmähanke. 

 

(Antti Taronen:) Juu. Se on selkeä uudistus. Varmasti ihan toivottukin. Käytännössä ryhmähankkeet 

toimivat uudella tavalla niin, että jokainen osahanke on oma hankkeensa. Ja osatoteuttaja pystyy itse 

operoimaan EURA 2021 -järjestelmässä. Ryhmähankkeessa on edelleen vastuullinen päätoteuttaja. Kuten 

nytki. Ryhmähankkeen osapuolten on myöskin edelleen tehtävä hankkeen toteutuksesta keskinäinen 

sopimus. 

 

(Tiina Huotari:) No miten se hakeminen sitten tapahtuu näissä ryhmähankkeissa? 

 

(Henri Hallanoro:) Päätoteuttaja avaa yhteisen hakemuksen EURA:ssa ja täyttää ryhmähankkeen yhteiseksi 

määritellyt osaat. Sekä lisää mukaan muut osatoteuttajat. Näin osahankkeiden hakemuspohjat avautuvat 

osatoteuttajille täytettäväksi. Osatoteuttajat täyttävät omat hakemuksensa ja osahankkeen 

kustannusarvion. Päätoteuttaja kuitenkin jättää kaikki hakemukset kerralla viranomaiskäsittelyyn. 

 

(Antti Taronen:) Päätoteuttajalla on kaikkiin osahankkeisiin nähden valvova ja koordinoiva rooli. Ja vaikka 

päätoteuttaja ei voi muokata osahankehakemuksia, voi päätoteuttaja palauttaa ne täydennettäväksi 

osatoteuttajille.  

 



(Tiina Huotari:) Kovastihan meiltä on toivottu sitä, että ryhmähankkeessa osatoteuttajat pääsisi itse sinne 

EURA:an operoimaan ja nyt se toteutuu. Eli jokainen osatoteuttaja täyttää paitsi osahankehakemuksen 

myös oman maksatushakemuksensa. 

 

(Henri Hallanoro:) Sitä on kovasti toivottu täällä päättyvälläkin kaudella ja se tosiaan tulee. Mutta 

jatkossakin päätoteuttajien koordinoiva rooli ja vetovastuu säilyy. Ehkäpä jopa vahvistuu. 

 

(Tiina Huotari:) Ryhmähankkeessa kuitenkin jokainen osahanke saa viranomaiselta omat päätöksensä. 

Tämä on täysin uutta nyt uudelle kaudelle. 

 

(Henri Hallanoro:) Kyllä. Ja jatkossa taloudellinen vastuu on jokaisella osatoteuttajalla itsenäisesti, vaikka 

tehdään ryhmähanketta. Eli jokainen vastaa itse omasta budjetistaan ja sen lainmukaisesta käytöstä. 

 

(Tiina Huotari:) Jos summataan vähän tätä keskustelua, niin voisiko tiivistään niin, että uusi EURA 2021 on 

aiempaa käytettävämpi. Ryhmähankkeisiin tulee uusi toimintamalli ja hankkeiden valinta säilyy pitkälti 

samanlaisena kuin nyt päättyvälläkin kaudella. 

 

(Antti Taronen:) No aika hyvin summasit. Varmaan tärkein viesti on se, että tutustukaa hakuilmoitukseen 

sitten, kun se on siellä EURA:ssa saatavilla. Se on tärkeätä. Hakijan ohjeistusta on varmasti aina saatavilla ja 

hakuinfoja pidetään jatkossakin tuttuun tapaan. 

 

(Henri Hallanoro:) Niin. Ja toki olkaa rohkeasti yhteydessä Uudenmaan liittoon, jos tulee jotain kysyttävää. 

 

(Tiina Huotari:) Juuri näin. Me odotetaan teidän yhteydenottoja ja nyt aletaan päättelemään tätä erittäin 

asiapitoista sessiota. Ei muuta kun kiitokset teille Antti ja Henri. 

 

(Antti Taronen:) Kiitos. 

 

(Henri Hallanoro:) Kiitos paljon. 

 

(Tiina Huotari:) Kiitos myös kaikille kuuntelijoille. 

 

Miesääni: 

Tämä oli ”Kohti uutta kautta” käsittämättömän virkamiesmäinen podcast. Kuuntelee myös muut jaksot. 


