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EURA2021-järjestelmä
Kirjautumiseen tarvitaan vahva tunnistautuminen Suomi.fi-tunnistuspalvelun kautta - jokin seuraavista:

− Varmennekortti (kansalaisvarmenteen sisältävä henkilökortti tai organisaatiovarmenteen sisältävä 
organisaatiokortti)

− Mobiilivarmenne
− Verkkopankkitunnukset

Hakijan ja toteuttajan palveluissa käyttäjällä on lisäksi oltava Suomi.fi:ssä myönnetty valtuus EURA2021:n 
käyttöön (samat oikeudet käyvät kuin EURA2014-järjestelmässä) 

− Rakennerahastohankkeen asiakirjojen valmistelu
− Rakennerahastohankkeen asiakirjojen valmistelu ja käsittelyyn jättäminen
− Rakennerahastohankkeen asiakirjojen valmistelu, käsittelyyn jättäminen ja tietojen hallinnointi

Valtuuden myöntää hakijaorganisaation nimenkirjoitusoikeuden (kaupparekisterissä) omistava henkilö
− Nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö voi kirjautua EURA2021-järjestelmään ilman erillistä valtuutta

Digi- ja väestöviraston virkailijavaltuuttamispalvelu organisaatioille, jonka nimenkirjoitusoikeudellisia 
henkilöitä ei ole merkitty kaupparekisteriin (esim. kunta, seurakunta ja oppilaitos)
− Hakemuksen käsittelyaika DVV:ssä on noin 2 kuukautta hakemuksen saapumisesta!
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TESTAA VALTUUDET kirjautumalla EURA2021-järjestelmään!
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EURA2021-järjestelmä

Järjestelmässä on automaattinen tallennus.

• Asiakirjoja täyttäessä ei tarvitse erikseen painaa Tallennus-nappia

Vaatimuksia
• Internet-yhteys
• Tuore yleisimmin käytetty verkkoselain, esim.

− Google Chrome
− Mozilla Firefox
− Microsoft Edge
− Opera
− Safari (Apple)
Ei Internet Explorer
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Hakuilmoitukset

• Kaikki hakuilmoitukset julkaistaan EURA2021-järjestelmässä
− Hakuilmoituksia voi selata myös ilman sisäänkirjautumista

• Ilmoituksia voi etsiä eri hakutoiminnoilla:
− Rahasto (EAKR, ESR…)
− Toteutuskunta
− Haun kohdealue (Pohjois-Suomi…)
− Viranomainen (Keski-Pohjanmaan liitto, Keski-Suomen ELY-keskus)
− Hakutunnus (jokaisella haulla oma tunnus)

• Hakuilmoitus voi olla julkaistu, mutta hakuaika ei ole vielä alkanut
− EURA ilmoittaa näkyvästi haun tilan
− Hakemuksen pystyy jättämään vain hakuajan ollessa auki
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Hankehakemus
• Uusi hakemus aloitetaan aina avoimen hankehakuilmoituksen kautta – kaikkien 

hakemusten tulee liittyä johonkin hakuilmoitukseen.

• Julkaistun hankehakuilmoituksen mukaisia hakemuksia voi alkaa täyttämään, mutta 
hakemusta ei voi jättää viranomaiselle ennen hankehaun virallista aloituspäivää.

• EURA2021-järjestelmä ohjaa hakemuksen täyttämistä
− Kenttäkohtaiset täyttöohjeet ja virheilmoitukset oikeassa reunassa
− Liitteiden lisäys asianmukaisissa kohdissa

• Hakemuspohja ”elää” hakuilmoituksen ehtojen sekä hakijan omien perustietojen ja 
valintojen mukaan

• Tutustukaa huolella ohjeisiin, ”peli ei kannata menettää huonon valmistelun vuoksi”

• EURA2021 -järjestelmä ei salli hakemuksen jättämistä määräajan umpeutumisen 
jälkeen
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Hankehakemus (huom. sisältö vaihtelee tapauskohtaisesti)

Hakijan ja hakemuksen perustiedot

• Hakijan perustiedot
Kuntien elinkeinoyhtiö organisaatiomuotona (uusi)

• Hankkeen julkinen nimi

• Aloitus- ja päättymispäivämäärä

• Toimintalinja

• Erityistavoite

• Kustannusmallivalinta

• Palkkakustannusmallivalinta

• Matkakustannusmallivalinta

Hakijoiden lukumäärä

• Ryhmähankkeen perustaminen EURA 2021 –
järjestelmässä

▪ Syötetään ryhmähankkeeseen osallistuvien 
organisaatioiden tiedot

▪ Perustelut, miksi toteutetaan 
ryhmähankkeena

▪ Kutsu täyttämään osatoteuttajan omia 
hakemuksia EURA2021-järjestelmässä
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Hankehakemus (huom. sisältö vaihtelee tapauskohtaisesti)

Hankkeen tiivistelmä

• Hankkeen julkinen tiivistelmä 
▪ Kuvaa ongelma/tarve, tavoitteet ja odotetut tulokset. 

Vältä toimintaympäristön ja toimenpiteiden pitkää 
kuvausta tässä yhteydessä.

• Hankkeen julkinen nimi englannin kielellä

• Hankkeen tiivistelmä englannin kielellä

Hankkeen maantieteellinen kohdealue

• Onko hankkeen toiminta valtakunnallista?

Mikäli toiminta ei ole valtakunnallista, tehdään:

• Maakuntavalinta

• Kuntavalinta

• Hankkeen toteutuspaikka (valinnainen tieto)

Hankkeen kohderyhmä, tarve, tavoitteet

• Mitkä ovat hankkeen varsinaiset kohderyhmät?

• Mitkä ovat hankkeen välilliset kohderyhmät?

• Minkä tarpeen tai ongelman hanke ratkaisee?

• Miten hanke on valmisteltu? Miten hankkeen 
kohteena olevia sisältöjä on aiemmin pyritty 
kehittämään?

• Mitkä ovat hankkeen tavoitteet?

• Mikä on hankkeen uutuus/lisäarvo? 

▪ Mitä muutosta nykytilaan hanke tuo?

• Arvioi tuen ensisijainen vaikutus hankkeen 
toteuttamiseen (valittavana 1-4 vaihtoehtoa, 
perustelut)

1. hanketta ei toteuteta ilman tukea

2. hanke toteutetaan laajempana kuin toteutettaisiin ilman 
tukea

3. hanke toteutetaan korkeatasoisempana

4. hankkeen toteuttamisen aikataulua aikaistetaan
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Hankehakemus (huom. sisältö vaihtelee tapauskohtaisesti)

Hankkeen toteutus ja tulokset

• Millä konkreettisilla toimenpiteillä hanke 
saavuttaa kuvaamasi tavoitteet?

• Mitä välittömiä tuloksia hankkeella saadaan 
aikaan? 

▪ Miten tulokset voidaan laadullisesti todentaa ja 
määrällisesti mitata? (uusi)

• Mitä pitkän aikavälin vaikutuksia hankkeella 
saadaan aikaan? 

▪ Miten vaikutukset voidaan laadullisesti todentaa ja 
määrällisesti mitata? (uusi)

• Mikäli hankkeen kustannusmallivalinta on 
”kertakorvaus”, avautuu kertakorvaushankkeen 
tuotoksille ja kustannuksille hakemuksessa oma 
täydennettävä kenttä (uusi)

▪ Kertakorvaushankkeissa hankkeen tuotos tai tuotokset 
tulee eritellä ja hakemukselle kirjataan kertakorvauksen 
tuotos, tuotoksen toteutumisen perusteella esitettävät 
kustannukset ja tuotoksen toteutumisen todentavat 
asiakirjat.

• Miten tuloksia ja kokemuksia hyödynnetään 
hankkeen päättymisen jälkeen?

• Valitse vaihtoehto suunnitelmaksi toiminnan 
jatkumisesta hankkeen päättymisen jälkeen:

1. toiminta tai kehitystyö jatkuu toisessa tuensaajan 
hankkeessa

2. toiminta tai kehitystyö jatkuu, mutta koordinointivastuu 
siirtyy toiselle taholle

3. kehitettyjä työkaluja, toimintamalleja tai kehitettyjä 
tuotteita hyödynnetään toteuttajan normaalitoiminnassa

4. kehitettyjä työkaluja, toimintamalleja tai kehitettyjä 
tuotteita hyödynnetään muiden organisaatioiden 
normaalitoiminnassa (neljästä ensimmäisestä voi valita 
useamman vaihtoehdon)

5. ei jatkuvuutta (taustalla voi olla esim. kokeilevat 
hankkeet) vain yksi vaihtoehto

• Kuvaa hankkeen yleisesti hyödynnettävät 
tulokset ja missä ne tulevat olemaan julkisesti 
saatavilla (uusi) 

▪ Vastaus siirretään julkiseen tietopalveluun
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Hankehakemus (huom. sisältö vaihtelee tapauskohtaisesti)

Hankkeen toteutus ja tulokset

• Sisältääkö hankesuunnitelma sellaisia 
toimenpiteitä, joilla todennäköisesti on 
merkittäviä ympäristövaikutuksia?

▪ Vastausvaihtoehdot ”Kyllä”/”Ei”.

▪ Jos vastaus on ”Ei”, voi jatkaa hakulomakkeessa 
eteenpäin.

▪ Jos vastaus on ”Kyllä”, niin jatkokysymys: Miten 
ympäristövaikutusten arviointi on tehty? Mitkä ovat 
arvioinnin johtopäätökset?

• Sisältääkö hankesuunnitelma sellaisen 
infrastruktuuri-investoinnin toteuttamisen, jonka 
odotettu elinkaari on vähintään viisi vuotta?

▪ Vastausvaihtoehdot ”Kyllä”/”Ei”.

▪ Jos vastaus on ”Ei”, voi jatkaa hakulomakkeessa 
eteenpäin.

▪ Jos vastaus on ”Kyllä”, niin jatkokysymys:

Miten hankesuunnitelmassa on:

a) varauduttu ääri-ilmiöihin? Näitä ovat ainakin tuulet, 
tulvat, myrskyt, metsäpalot.

b) varauduttu keskimääräisesti muuttuviin ilmasto-oloihin? 
Näitä ovat ainakin sateisuuden muuttuminen, 
talviolosuhteiden muuttuminen (routatilanne).

c) huomioitu energiatehokkuus hankkeen eri vaiheissa 
sekä hankkeesta aiheutuvien kasvihuonepäästöjen 
yhdenmukaisuus EU:n pitkän aikavälin 
ilmastotavoitteen kanssa?
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Hankehakemus (huom. sisältö vaihtelee tapauskohtaisesti)

Hankkeen toteutus ja tulokset

• Miten ilmastokestävyyden arviointi on suoritettu 
(valitse yksi)

a) Yleisluonteinen asiantuntija-arvio 
suunnitteluasiakirjojen pohjalta.

o Miten arvio on tehty (ketkä, miten, milloin)?

b) Arvio kohdekohtaisten ennakoitujen vaaratekijöiden 
pohjalta

o Miten arvio on tehty (ketkä, miten, milloin)?

c) Muu, mikä?

o Miten arvio on tehty (ketkä, miten, milloin)?

Osarahoitukset ja yhteydet muihin hankkeisiin

• Mitä sitovia sopimuksia tai aiesopimuksia on 
rahoitussuunnitelmassa esitetyistä muun 
julkisen rahoituksen, kuntarahoituksen ja 
yksityisen rahoituksen osuuksista (ml. 
omarahoitusosuus)?

• Onko hankkeeseen haettu tai ollaanko 
hakemassa rahoitusta muilta rahoittajilta? 

▪ Mistä ja milloin rahoitusta on haettu? Kuinka paljon 
rahoitusta on myönnetty?

• Liittyykö hakemus muihin alue- ja 
rakennepolitiikan rahastoista tai muista 
rahoituslähteistä rahoitettaviin hankkeisiin tai 
hankekokonaisuuksiin ja miten?

▪ Täydennetään hankkeittain taulukkoon 
hakemusnumero/hankekoodi, hankkeen nimi ja 
perustelut (uusi)
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Hankehakemus (huom. sisältö vaihtelee tapauskohtaisesti)

Hakijan osaaminen, hankkeen riskiarviointi, ohjausryhmä ja saavutettavuusnäkökulma

• Minkälainen on hakijan osaaminen ja kokemus hankkeiden toteuttamisesta ja hankesuunnitelman 
mukaisesta sisällöllisestä teemasta?

• Riskiarviointi
▪ Määrittele riskit:

a) Liittyen hankkeen sisällön ja tulosten toteuttamiseen

b) Liittyen hankkeen yleiseen toimintaympäristöön

c) Liittyen toteuttajaorganisaatioiden toimintaan

▪ Määrittele toimenpiteet em. riskien toteutumisen todennäköisyyden pienentämiseksi.

• Esitys hankkeen ohjausryhmän kokoonpanoksi

• Onko hankkeen pääasiallisena tarkoituksena tietyn verkkopalvelun kehittäminen, tarjoaminen tai ylläpito?
▪ Kyllä/Ei, jos Kyllä, niin:

▪ Selvitä miten lain (306/2019) mukaiset saavutettavuusvaatimukset huomioidaan verkkopalvelun toteutuksessa?
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Hankehakemus (huom. sisältö vaihtelee tapauskohtaisesti)

Horisontaaliset periaatteet

• Sukupuolten tasa-arvo
▪ Miten sukupuolten tasa-arvon tavoite on huomioitu 

hankkeen suunnitelmassa?

• EU:n perusoikeuskirja
Vakuutan, että hakemuksen mukainen toiminta noudattaa 
EU:n perusoikeuskirjan mukaisia oikeuksia ja periaatteita. 
Kun hankkeen toimintaa suunniteltu, on todettu ainakin 
seuraavien perusoikeuskirjan mukaisten oikeuksien ja 
periaatteiden noudattaminen:

▪ Turvalliset työolot Lisätiedot (valinnainen)

▪ Syrjintäkielto kaikelle syrjinnälle Lisätiedot (valinnainen)

▪ Vammaisten sopeutuminen yhteiskuntaan Lisätiedot 
(valinnainen)

▪ Henkilötietojen suoja Lisätiedot (valinnainen)

▪ Ympäristönsuojelu Lisätiedot (valinnainen)

• Kestävä kehitys
▪ Ekologinen kestävyys

▪ Taloudellinen kestävyys

▪ Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä 
yhdenvertaisuus

• Horisontaaliset periaatteet hankkeen 
pääasiallisena tavoitteena

− Onko sukupuolten tasa-arvon edistäminen hankkeen 
pääasiallinen sisältö? (valinnainen)

− Onko syrjimättömyys ja yhdenvertaisuus hankkeen 
pääasiallinen sisältö? (valinnainen)

− Onko kestävä kehitys jollakin ulottuvuudella hankkeen 
pääasiallinen sisältö? (valinnainen)


