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Uudenmaan hakupainotukset 
• Uudellamaalla haetaan hankkeita, jotka tukevat alueen vihreää siirtymää sekä toteuttavat läpileikkaavasti Uusimaa 

-ohjelmaa, Uudenmaan älykkään erikoistumisen strategiaa sekä Hiilineutraali Uusimaa 2030 tiekarttaa. 
− Lisäksi Uudenmaan Euroopan yrittäjyysalue -teemavuosi näkyy haun teemoissa.

• Rahoitettavaksi haetaan: 
− Hankkeet vauhdittavat yritysten ja muiden sidosryhmien muutosta kohti vihreää ja digitaalista yrittäjyyttä. 

− Rahoitettavilta hankkeilta odotetaan monipuolista elinkeinokytkentäistä yhteistyötä ja verkostotoimintaa, jolla on vahva 

elinkeinoelämän uudistumista vauhdittava aluekehittämisvaikutus. 

− Haussa haetaan myös tutkimus- ja koulutussektorin sekä elinkeinoelämän yhteistyötä edistävää ja alueen elinvoimaa 

tukevaa kehittämistä, yhteen kokoavien verkostojen ja kokeiluympäristöjen vahvistamista sekä kokeilujen toteuttamista.  

• Hankkeiden tulee toteuttaa vähintään yhtä Uudenmaan Älykkään erikoistumisen strategian painopisteistä:
− Ilmastoneutraalius
− Ihmisten kaupunki
− Uudistuva teollisuus ja innovatiiviset palvelut
− Läpileikkaavana teemana: Resurssiviisaus

• Lisäksi hankkeiden tulee toteuttaa vähintään yhtä Reilusti edellä - Uusimaa-ohjelman 2022–2025 painopisteistä: 
− Ympäristöviisas Uusimaa
− Menestyvä Uusimaa
− Onnellisten Uusimaa

https://www.uudenmaanliitto.fi/files/25933/Reilusti_edella_-_Uusimaa-ohjelma_2022-2025.pdf
https://www.uudenmaanliitto.fi/files/24879/Resurssiviisas_Uusimaa_-_Alykkaan_erikoistumisen_strategia.pdf
https://www.uudenmaanliitto.fi/files/25323/Hiilineutraali_Uusimaa_2035_-tiekartta.pdf


Hakuun avattavat toimintalinjat 
Uudellamaalla

- Toimintalinja 1: Innovatiivinen Suomi
- Erityistavoite 1.1: Tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja kehittyneiden teknologioiden 

käyttöönoton parantaminen  

- Toimintalinja 2: Hiilineutraali Suomi
- Erityistavoite 2.1: Energiatehokkuustoimenpiteiden edistäminen ja 

kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen  
- Erityistavoite 2.3: Kiertotalouteen siirtymisen edistäminen 



Hakuun varattava myöntövaltuus
* valtion talousarvioon otettujen määrärahojen puitteissa.

Erityistavoite € (EU+valtio) maakunnan rahoitussuunnitelmassa

2021 2022 yhteensä

Erityistavoite 1.1: Tutkimus- ja 
innovointivalmiuksien ja kehittyneiden 
teknologioiden käyttöönoton parantaminen  

1 772 000 3 164 000 4 936 000

Erityistavoite 2.1: 
Energiatehokkuustoimenpiteiden 
edistäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentäminen  

437 000 858 000 1 295 000

Erityistavoite 2.3: Kiertotalouteen 
siirtymisen edistäminen  873 000 1 558 000 2 431 000

Yhteensä 8 662 000
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Visio – Uusimaa reilusti edellä 2030

➢ Ilmastonmuutoksen hillinnässä:

Tavoitteena hiilineutraali maakunta vuonna 2030

➢ Taloudellisessa kilpailukyvyssä:

Tavoitteena TKI-menojen nosto 5 %:iin BKT:sta

➢ Hyvinvoinnissa: 

Tavoitteena 80 % työllisyysaste vuoteen 2030 mennessä

Lisätietoa ohjelmasta:

www.uudenmaanliitto.fi/uusimaaohjelma2022

Uusimaa-ohjelma 2022-2025

http://www.uudenmaanliitto.fi/uusimaaohjelma2022
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Resurssiviisaita ratkaisuja
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Älykäs Uusimaa – Helsinki Smart Region

• Älykkään erikoistumisen strategia vauhdittaa 
maakunnan kestävää kasvua sekä kokoaa yhteen 
tutkimus- ja innovaatioyhteistyön vahvuudet

• Ohjaa EU-rahoituksen (erityisesti EAKR) suuntaamista ja 
edistää eri rahoitusinstrumenttien yhteiskäyttöä

• Ydinajatuksena resurssiviisaus - sen alla kolme 
painopistealuetta. Alueen vahva osaamispohja sekä 
yhteistyö tukevat toteutumista

• Helsinki Smart Region –brändi: 
• Kanava esitellä alueen älykästä erikoistumista

• helsinkismart.fi, @helsinkismart
Resurssiviisaus:

kyky käyttää ja luoda kasvua 
erilaisista resursseista harkitusti, 

taloudellisesti, sosiaalisesti ja 
ympäristön kannalta kestävällä 

tavalla. 

http://www.helsinkismart.fi/
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Uusimaa-ohjelman kiristetty ilmastotavoite (12/2021) 

Hiilineutraali Uusimaa 2030
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Uusimaa – Euroopan yrittäjyysalue 
2022

Yrittäjyysaluevuoden tavoitteena on ajattelutavan 
muutos kohti vihreää ja digitaalista yrittäjyyttä, joka 
tukee alueen vihreää siirtymää seuraavilla 
painopistealueilla:

o Digitalisaatioon ja kiertotalouteen liittyvän 
osaamisen ja kyvykkyyden lisääminen

o Uusien kiertotalous- ja 
jakamistalousliiketoimintamallien käyttöönoton 
edistäminen

o Kiertotalousyritysten kasvun tukeminen 
keskeisissä klustereissa sekä globaaleille 
markkinoille pääsyn edistäminen



Kiitos!

Ole yhteydessä:
Hanna Laaksonen

hanna.laaksonen(at)uudenmaanliitto.fi


