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 Tietojärjestelmäseloste  

   

  VN/16819/2021 

 1.11.2021  

   

Julkisuuslain mukainen tietojärjestelmäseloste 

Tietojärjestelmän nimi 

EURA 2021 - EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahastojen 
digitaalinen palvelukokonaisuus ohjelmakaudelle 2021–2027 

Tietojärjestelmän vastuutaho 

Työ- ja elinkeinoministeriö  

Tietojärjestelmän vastuuyksikkö ja -henkilö 

Alueet ja kasvupalvelut -osasto  
EU:n alue- ja rakennepolitiikka -ryhmä  
kehittämispäällikkö Keijo Hämäläinen 

Tietojärjestelmän käyttötarkoitus 

EURA 2021 on Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan 
rahastojen ja rahastojen osarahoittamien hankkeiden 
hallinnointiin tarkoitettu digitaalinen palvelukokonaisuus 
ohjelmakaudelle 2021–2027. Näitä rahastoja ovat Euroopan 
sosiaalirahasto plus (ESR+), Euroopan aluekehitysrahasto 
(EAKR) sekä Euroopan oikeudenmukaisen siirtymän rahasto 
(JTF). 
 
EURA 2021:n palvelut on tarkoitettu mm. hankehakemusten, 
maksatushakemusten, seurantaraporttien ja muiden 
hankehallinnoitiin liittyvien tietojen toimittamiseen ja 
viranomaiskäsittelyyn. Palvelujen kautta myös valmistellaan ja 
noudetaan hankehakemuksiin ja hankkeisiin liittyvät päätökset. 
Lisäksi hankkeisiin osallistuneet henkilöt toimittavat palvelun 
kautta aloitus- ja lopetusvaiheen tietonsa. 
Järjestelmä tuottaa EU:n alue- ja rakennepolitiikan toteutumista 
kuvaavat raportointitiedot sekä kansallisiin tarkoituksiin että Eu-
roopan komissiolle. 
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Tietolähteet 

Hankehakijoiden ja -toteuttajien, hankkeisiin osallistuneiden 
henkilöiden sekä välittävien toimielinten viranomaiskäyttäjien 
oma ilmoitus, Digi- ja väestötietoviraston Suomi.fi-tunnistuspal-
velu, työ- ja elinkeinoministeriön yritysasiakastietovaranto (Y-
ATV) sekä Verohallinnon Harmaan talouden selvitysyksikön 
tuottama Velvoitteidenhoitoselvityspalvelu (VHS). 

Tiedot ovat vuosilta/alkaen vuodesta 

Alkaen vuodesta 2021.  

Tietojen päivitystiheys  

 Jatkuva 

Tietojen julkisuus/ salassa pidettävyys 

Järjestelmä sisältää sekä julkista että salassa pidettävää tietoa. 
 
Viranomaisen asiakirjat ovat ensisijaisesti julkisia asiakirjoja, 
ellei niitä ole määritelty laissa salassa pidettäviksi. 
Viranomaisen valmisteltavana olevat keskeneräiset asiakirjat 
sekä viranomaiselle toimitetut, ei vielä julkiset asiakirjat tulevat 
julkisiksi valmistuessaan tai kun julkiseksi tulemisen ehto on 
täyttynyt, paitsi niiltä osin kun asiakirjat sisältävät salassa 
pidettävää tietoa. 

Tietojärjestelmän julkinen osoite 

https://www.eura2021.fi 

Julkiset tiedot tietoryhmittäin 

Vireillä olevat ja päätetyt julkiset asiat sekä niihin liittyvät julki-
set asiakirjat. 
 
Hyväksytyistä hakemuksista (hankkeista) julkaistaan tietoja jul-
kisessa EU:n alue- ja rakennepolitiikan hanketietopalvelussa 
(https://www.eura2021.fi/tiepa). Tietojen esittäminen noudattaa 
lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999) ja täyt-
tää Euroopan parlamentin ja neuvoston niin kutsutun yleisase-
tuksen (EU/2018/1141) artiklan 44 mukaiset vaatimukset tuen-
saajien luettelon julkaisemisesta. Allekirjoittaessaan hankeha-
kemuksen tuensaaja on hyväksynyt tietojen julkaisemisen. 

Salassa pidettävät tiedot 

Asiat, asiakirjat ja niiden kuvaustiedot silloin, kun ne ovat lain 
tai asetuksen nojalla salassa pidettäviä. 

https://www.eura2021.fi/

