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Tervetuloa webinaariin! 

Voit esittää kysymyksiä webinaarin aikana chatissa
- Kaikkiin kysymyksiin ei välttämättä ehditä vastata 

webinaarin aikana
- Kysymyksiin vastataan webinaarisarjan edetessä
- Kysymyksistä kerätään aineisto, joka julkaistaan 

rakennerahastot.fi-sivuilla.

Esitysaineisto
Esitysaineisto on tallennettu rakennerahastot.fi-sivujen Etelä-Suomen materiaalipankkiin.

Webinaari tallennetaan ja linkki lähetetään tilaisuuteen ilmoittautuneille. 

http://www.rakennerahastot.fi/web/etela-suomen-suuralue/materiaalipankki


Maakuntien liittojen EAKR-haut

• Haku avataan välittömästi, kun EURA 2021 -järjestelmä sen mahdollistaa 
(arviolta helmikuun loppupuolella). 
− HUOM! Edellyttää EURA 2021 –järjestelmän teknistä valmiutta. 

• Uudenmaan liitto avaa haun koordinaatioon kuuluvien maakuntien 
liittojen puolesta:
− Hämeen liitto
− Kymenlaakson liitto
− Päijät-Hämeen liitto
− Uudenmaan liitto
− Varsinais-Suomen liitto

• Etelä-Karjalan liitto avaa haun Etelä-Karjalan alueelle. 



Hakuinfot webinaarisarjana:

• 17.1.2022 klo 13.00–15.00: Hakuinfo: Kestävän kaupunkikehittämisen 
EAKR-rahoitus (pääkaupunkiseudun, Lahden ja Turun kaupunkien 
ekosysteemisopimukset).

• 24.1.2022 klo 13.00–15.00: Hakuinfo: Maakuntien liittojen EAKR-rahoitus 

Etelä-Suomessa.

• 27.1.2022 klo 13.00–15.00: Hakuinfo: EAKR-hankkeiden valinta ja 
kustannusmallit, Teams, ilmoittautuminen

• 31.1.2022 klo 13.00–15.00: Hakuinfo: EAKR-hankkeiden vaikuttavuus, 
seuranta ja hallinto, Teams, ilmoittautuminen

• 17.2.2022 klo 9-10: Hakuinfo: Ryhmähankkeet, Teams, ilmoittautuminen

https://teams.microsoft.com/registration/c7_qPRiXxE2W9mOOL7kgrg,2WRLt3qNIUWWpNI2UHv0Bw,_qkc4UxrRk20eVjaYPv-Qw,T90CYzGFIEqQLXBnL-9RqA,f-6wWvOAsEGuIwOAjVf3bA,kpceuOlUJkyqNQWZW_HQNw?mode=read&tenantId=3deabf73-9718-4dc4-96f6-638e2fb920ae
https://teams.microsoft.com/registration/c7_qPRiXxE2W9mOOL7kgrg,2WRLt3qNIUWWpNI2UHv0Bw,_qkc4UxrRk20eVjaYPv-Qw,ytu2EaUN0E6a5D3E4pXfoA,OIYHz9tM5kKoMqXZxcc70A,atbi0QPKI0-oRSZvvBh0XQ?mode=read&tenantId=3deabf73-9718-4dc4-96f6-638e2fb920ae
https://teams.microsoft.com/registration/c7_qPRiXxE2W9mOOL7kgrg,2WRLt3qNIUWWpNI2UHv0Bw,_qkc4UxrRk20eVjaYPv-Qw,5UHI6QGqpEa4lTLHIA_SMw,u1pko2SkqECEXu0_qEjpCA,R574CnTL-0yQpdTuHbfEYQ?mode=read&tenantId=3deabf73-9718-4dc4-96f6-638e2fb920ae


Tärkeät dokumentit ja 
tietolähteet
• Alue- ja rakennepolitiikan ohjelma

(hyväksytty Valtioneuvostossa 21.10.2021)

• Aineistoa löytyy rakennerahastot.fi →
Etelä-Suomi → materiaalipankki
− Hakuinfojen aineistot
− Hakijan ohjeistus

• Hakuilmoitus julkaistaan viimeistään 
haun avautumispäivänä EURA 2021 -
järjestelmässä

HUOM! Rakennerahasto-sivut uudistuu alkuvuodesta 2022

https://tem.fi/documents/1410877/12563187/Ohjelma-asiakirja,+VN_versio.pdf/ee1c5ae3-fa89-9738-91dc-c5e8c93bb52e/Ohjelma-asiakirja,+VN_versio.pdf?t=1634818106265
http://www.rakennerahastot.fi/


Uudet rakennerahastot.fi-sivut avataan 
tammikuussa



Kuuntele Spotifyssa

Kohti uutta ohjelmakautta podcast

https://open.spotify.com/show/1Eax5As0rozRALXxfsny0T
https://open.spotify.com/show/1Eax5As0rozRALXxfsny0T


Tutustu myös Uudistuva ja osaava Suomi 2021–
2027 Etelä-Suomessa -webinaarisarjan aineistoihin

Aineisto ladattavissa Etelä-Suomen materiaalipankista.

http://www.rakennerahastot.fi/web/etela-suomen-suuralue/materiaalipankki/-/document_library_display/QNEwp4IBdstm/view/4934167?_110_INSTANCE_QNEwp4IBdstm_redirect=http%3A%2F%2Fwww.rakennerahastot.fi%2Fweb%2Fetela-suomen-suuralue%2Fmateriaalipankki%3Fp_p_id%3D110_INSTANCE_QNEwp4IBdstm%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%3D2


Uudistuva ja osaava Suomi 
2021–2027 

EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman 
EAKR-sisällöt

24.1.2022

Tiina Huotari
Ohjelmajohtaja, Uudenmaan liitto



Uusi ohjelmakausi käynnistynyt
• Koko Manner-Suomen yhteinen ohjelma. 

• Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 – EU:n alue- ja rakennepolitiikan 
ohjelman toimeenpano aloitettu Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja 
Euroopan sosiaalirahaston (ESR+) osalta.

• Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF = Just Transition Fund) 
toimet sisällytetään erikseen ohjelmaan myöhemmin tehtävällä 
ohjelmanmuutoksella.

• AURA = Euroopan unionin (EU) alue- ja rakennepolitiikan rahastot  

• Ohjelma-asiakirja (VN).

https://tem.fi/delegate/file/96472


Alue- ja rakennepolitiikan hyväksytty ja julkaistu EU-
ja kansallinen lainsäädäntö

EU-asetukset

Yleisasetus (EU no 2021/1060): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1060

EAKR ja koheesiorahastoasetus (EU no 2021/1058): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32021R1058

Kansallinen lainsäädäntö

Laki alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta (756/2021): 

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210756 (ns. toimeenpanolaki)

Laki alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta (757/2021): https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210757 (ns. rahoituslaki)

Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021–2028 (758/2021): https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210758

Kansalliset asetukset

Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta (797/2021): https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210797

Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021–2028 annetun lain voimaantulosta 

(821/2021): https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210821

Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan rahastoista rahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta (866/2021): 

https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2021/20210866

Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta 

(867/2021): https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2021/20210867 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32021R1058
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210756
https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210757
https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210758
https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210797
https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210821
https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2021/20210866


Euroopan komissio (DG REGIO, DG EMPL)

Hallintoviranomainen TEM Kirjanpitotoiminto TEM Tarkastusviranomainen VM/VVC

Välittävät toimielimet (= rahoittavat viranomaiset)

Pohjois-Karjalan liitto

Maakuntien liitot 
(EAKR, JTF)

RR-ELY-keskukset
(ESR+, JTF, EAKR-yritystuet)

Ruokavirasto
(ESR+)

Pohjois-Savon liitto

Kainuun liitto

Etelä-Savon liitto

Lapin liitto

Pohjois-Pohjanmaan liitto

Keski-Pohjanmaan liitto

Etelä-Karjalan liitto

Pirkanmaan liitto

Satakuntaliitto

Etelä-Pohjanmaan liitto

Pohjanmaan liitto

Keski-Suomen liitto

Uudenmaan liitto
(Häme, Päijät-Häme, 

Varsinais-Suomi, Kymenlaakso, 
Uusimaa)

Hämeen ELY
(Kaakkois-Suomi, Uusimaa, Häme)

Keski-Suomen ELY
(Varsinais-Suomi, Satakunta, 
Pirkanmaa, Pohjanmaa, Etelä-

Pohjanmaa, Keski-Suomi)

Pohjois-Pohjanmaan ELY
(Kainuu, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa)

Etelä-Savon ELY
(Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Etelä-

Savo)

Ruokavirasto
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Toimeenpanojärjestelmä 2021–2027 



Uudenmaan liitto koordinoi ja tekee juridiset päätökset viiden maakunnan alueella. 
Käsittelevä liitto päättää alueensa kehittämisen painopisteistä ja valitsee rahoitettavat hankkeet.

Etelä-Karjalan liitto on 
rahoittava viranomainen 
Etelä-Karjalan alueella.

Maakuntien liittojen EAKR- ja JTF-rahoitus



Hakemusten käsittely, arviointi ja valintaprosessi Uudenmaan liiton koordinaatiossa 
(Hämeen, Kymenlaakson, Varsinais-Suomen, Uudenmaan ja Päijät-Hämeen 
maakuntien liitot)

Hankehakemukset sähköisesti EURA 2021 –
järjestelmässä Uudenmaan liitolle ja 

käsittelevälle liitolle.

Hakemusten käsittely ja arviointi käsittelevässä 
liitossa (=oman alueen maakunnan liitto).

Hakemukset käsitellään maakunnan 
yhteistyöryhmässä / maakunnan yhteistyöryhmän 

sihteeristössä.

Uudenmaan liitto tekee hankkeille juridiset 
rahoituspäätökset EURA 2021 -järjestelmässä



Ohjelman EAKR-sisällöt



ESR

Innovatiivinen 
Suomi

TKI

Digitalisaatio

Pk-yritykset

Hiilineutraali 
Suomi

Energia-
tehokkuus ja 

päästö-
vähennykset

Ilmaston-
muutos

Kiertotalous

Saavutetta-
vampi Suomi

(vain Itä- ja 
Pohjois-Suomi)

Tieliikenne

Työllistävä, 
osaava ja 
osallistava 

Suomi

Työllisyys

Osaaminen

Yhdenvertai-
suus ja 

osallisuus

Sosiaalisten 
innovaatioiden 

Suomi

Sosiaaliset 
innovaatiot 
(nuoret) 

Aineellista 
puutetta 

torjuva Suomi

Ruoka-apu

Oikeuden-
mukaisen 
siirtymän 

Suomi

Liiketoiminta ja 
työpaikat

TKI 
investoinnit ja 
uudet ratkaisut

Turvetuo-
tantoalueiden 
kunnostus ja 
muuttaminen

Rahastot

Toimintalinjat

Erityis-
tavoitteet

EAKR

EAKR-rahoituksesta 35% kohdennetaan ilmastotoimiin

JTF

Ohjelma-asiakirja

https://tem.fi/delegate/file/96472


Euroopan aluekehitysrahasto
European Regional Development Fund

• Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) on tärkeimpiä EU:n koheesiopolitiikan 
välineitä. Sen tavoitteena on vähentää Euroopan eri alueiden välisiä 
kehityseroja sekä parantaa elintasoa heikoimmassa asemassa olevilla 
alueilla.

• Aluekehitysrahastosta tuetaan myös kaupunkialueiden kestävää kehitystä.



EAKR Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 ohjelmassa: Innovatiivinen Suomi

1.1 Tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja kehittyneiden teknologioiden käyttöönoton parantaminen 
− Toimilla tuetaan kansallista tavoitetta nostaa T&K-investointien osuus bkt:sta 4 %
− Kansallisilla strategiatoimilla ja erityisesti maakuntien älykkään erikoistumisen strategioilla on tärkeä rooli 

elinkeinoelämän muutosprosessissa ja alueellisen innovaatiokapasiteetin kehittämisessä.
o Erityistavoitteesta 1.1 rahoitettavien hankkeiden toiminnan tulee olla alueen älykkään erikoistumisen strategian 

painopisteiden mukaista. 

− TKI-toiminnassa keskeistä on monialainen yhteistyö kansallisten ja kansainvälisten kumppaneiden välillä.
− Toimia ohjaavat ilmasto ja kestävän kehityksen tavoitteet. 

1.2 Digitalisaation etujen hyödyntäminen kansalaisten, yritysten ja julkishallinnon hyväksi
− Digitalisoituminen on Suomelle keskeinen mahdollisuus tuottavuuden lisäämiseen. 
− Uuden teknologian ratkaisut, digitalisaatio, automaatio ja esim. robotiikka luovat mahdollisuuksia kehittää yritysten 

tuotantoprosesseja ja palveluja avaten samalla myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia.
− Digitaaliset innovaatiokeskittymät tukevat yrityksiä ja julkisia organisaatioita uusien teknologioiden käyttöönotossa.

1.3 Pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn parantaminen
− Yritysten TKI-toiminnan menot supistuivat 2010-luvulla Suomessa jyrkemmin kuin missään muussa EU-maassa.
− Innovaatioilla on huomattava vaikutus yritysten toimintaan, uusiutumiskykyyn ja menestykseen.
− Korkeaan arvonlisäykseen tähtäävää innovaatiotoimintaa ja sitä tukevia kyvykkyyksiä tulee lisätä.
− verkottuneet liiketoimintaekosysteemit toimivat talouskasvun moottoreina luomalla uusia kasvualoja ja uudistamalla 

elinkeinorakennetta.



EAKR Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 ohjelmassa: Hiilineutraali Suomi

2.1 Energiatehokkuustoimenpiteiden edistäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 
− Suomi on sitoutunut olemaan hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä.
− Tavoitteena on edistää energiajärjestelmän muutosta, mikä tähtää kasvihuonekaasupäästöjen määrän nopeaan ja 

merkittävään vähenemiseen
− Tavoitteena on parantaa erityisesti pk-yritysten toiminnan, tuotteiden ja palveluiden energia- ja resurssitehokkuutta sekä 

edistää rakennusten energiatehokkuuteen liittyvää TKI-toimintaa

2.2 (2.iv) Ilmastonmuutokseen sopeutumisen, riskien ehkäisemisen ja katastrofivalmiuden ja –
palautuvuuden edistäminen

− Ilmastonmuutokseen sopeutuminen on aktiivista varautumista ilmastonmuutoksen vaikutuksiin, kielteisten vaikutusten 
ennakointia ja vähentämistä sekä myönteisten vaikutusten luomiin mahdollisuuksiin tarttumista

− Ilmastonmuutos asettaa aivan erityisiä haasteita ja ennakointitarpeita esimerkiksi luontomatkailulle ja 
kulttuuriperintökohteille

− Sopeutumisstrategiassa on myös päämääränä lisätä tutkimus‐ ja kehitystyöllä sekä viestinnällä yhteiskunnan 
sopeutumiskykyä sekä kehittää innovatiivisia ratkaisuja joista voi kehittyä myös liiketoimintaa ja vientimahdollisuuksia.

2.3 (2.vi) Kiertotalouteen siirtymisen edistäminen
− Kiertotalouden tavoitteena on tehostaa resurssien ja materiaalien käyttöä niin, että niiden arvo ja raaka-aineet säilyvät 

kierrossa entistä paremmin.
− Hiilineutraali kiertotalous vähentää materiaalihävikkiä, päästöjä ja kuljetustarpeita sekä parantaa yritysten 

kilpailukykyä ja vastaa kuluttajien tarpeisiin
− Teollisissa symbiooseissa yritykset tuottavat lisäarvoa toisilleen kierrättämällä raaka-aineita, teknologiaa, osaamista, 

palveluja ja energiaa. 



Olisiko hankeideani rahoitettavissa? Tärpit

• Tarkastele:
− Tuottaako hanke ratkaisuja ohjelma-asiakirjassa kuvattuihin 

haasteisiin?
− Mihin toimintalinjaan ja sen erityistavoitteeseen hanke 

istuisi? Ohjelma-asiakirjassa on kunkin erityistavoitteen kohdalla 
kuvattu sen pääasiallinen sisältö.

− Vastaako hankeidean kohderyhmä erityistavoitteessa kuvattuun 
kohderyhmään?

− Tuottaako hanke erityistavoitteen kohdalla kuvattuja tuotos-
ja/tai tulosindikaattoreita?

• Tutustu valintaperusteisiin.

• Tutustu hankkeen kohdemaakunnan/-maakuntien 
maakuntaohjelmaan ja älykkään erikoistumisen strategiaan. 



Teitä palvelee Uudenmaan liiton Rahoitusryhmä:

Sähköposti: 
etunimi.sukunimi@uudenmaanliitto.fi TAI 
eakr@uudenmaanliitto.fi

Ohjelmajohtaja 
Tiina Huotari

Erityisasiantuntija
Hanna Laaksonen

Erityisasiantuntija
Antti Taronen

Erityisasiantuntija
Henri Hallanoro

Maksatusasiantuntija
Nina Räihälä

Maksatusasiantuntija
Leena Dromberg

Maksatusasiantuntija
Pirjo Jokinen

Maksatusasiantuntija
Riitta Güner

mailto:etunimi.sukunimi@uudenmaanliitto.fi
mailto:eakr@uudenmaanliitto.fi


Kiitos!
www.rakennerahastot.fi

http://www.rakennerahastot.fi/

