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CCI 2021FI16FFPR001 

(AINOASTAAN SUOMEN- JA RUOTSINKIELISET TEKSTIT OVAT 

TODISTUSVOIMAISET) 

EUROOPAN KOMISSIO, joka 

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, 

ottaa huomioon Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, 

koheesiorahastoa, oikeudenmukaisen siirtymän rahastoa ja Euroopan meri-, kalatalous- ja 

vesiviljelyrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä ja varainhoitosäännöistä sekä 

turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa ja 

rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevista varainhoitosäännöistä 

24 päivänä kesäkuuta 2021 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 

(EU) 2021/10601 ja erityisesti sen 23 artiklan 4 kohdan, 

sekä katsoo seuraavaa: 

(1) Suomi toimitti 23 päivänä marraskuuta 2021 komission sähköisen 

tietojenvaihtojärjestelmän kautta ohjelman ”Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027” 

tuen saamiseksi Euroopan aluekehitysrahastosta, jäljempänä ’EAKR’, ja Euroopan 

sosiaalirahasto plussasta, jäljempänä ’ESR+’, Investoinnit työpaikkoihin ja 

kasvuun -tavoitteen perusteella Suomen alueille (Etelä-Suomi, Helsinki-Uusimaa, 

Länsi-Suomi, Pohjois- ja Itä-Suomi). 

(2) Suomi laati ohjelman yhteistyössä asetuksen (EU) 2021/1060 8 artiklan 1 kohdassa 

tarkoitettujen kumppaneiden kanssa. 

(3) Ohjelma sisältää kaikki asetuksen (EU) 2021/1060 22 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut 

osat, ja se on laadittu asetuksen (EU) 2021/1060 liitteessä V olevan mallin mukaisesti. 

(4) Ohjelmassa esitetään asetuksen (EU) 2021/1060 15 artiklan 2 kohdan mukaisesti 

Suomen arvio tämän ohjelman valittuihin erityistavoitteisiin liittyvien horisontaalisten 

mahdollistavien edellytysten ja aihekohtaisten mahdollistavien edellytysten 

täyttymisestä. 

(5) Komissio panee merkille Suomen arvion, jossa Suomi toteaa, että jotkin aihekohtaiset 

mahdollistavat edellytykset eivät täyty. Asetuksen (EU) 2021/1060 15 artiklan 5 

kohdan mukaisesti maksatushakemuksiin voidaan sisällyttää sellaisiin 

erityistavoitteisiin liittyviin toimiin liittyviä menoja, joiden mahdollistavat edellytykset 

                                                 
1 EUVL L 231, 30.6.2021, s. 159. 



FI 2  FI 

eivät täyty, mutta komissio ei voi korvata niitä ennen kuin komissio on ilmoittanut 

jäsenvaltiolle mahdollistavan edellytyksen täyttymisestä mainitun asetuksen 15 

artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti. 

(6) Komissio arvioi ohjelman asetuksen (EU) 2021/1060 23 artiklan mukaisesti ja esitti 

siitä huomautuksia saman artiklan 2 kohdan mukaisesti 26 päivänä tammikuuta 2022. 

Suomi antoi lisätietoja 24 päivänä maaliskuuta 2022 ja toimitti tarkistetun ohjelman 8 

päivänä huhtikuuta 2022. 

(7) Komissio on todennut, että ohjelma on asetuksen (EU) 2021/1060 ja Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) 2021/10582 ja (EU) 2021/10573 mukainen ja 

yhdenmukainen Suomen kumppanuussopimuksen kanssa, ja siinä otetaan huomioon 

asiaankuuluvat maakohtaiset suositukset, yhdennetyissä kansallisissa energia- ja 

ilmastosuunnitelmissa yksilöidyt asiaankuuluvat haasteet ja Euroopan sosiaalisten 

oikeuksien pilarin periaatteet. 

(8) Asetuksen (EU) N:o 2021/1060 86 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan 

mukaisesti tämä päätös on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, 

Euratom) 2018/10464 110 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu rahoituspäätös. On kuitenkin 

tarpeen eritellä ne osat, joiden perusteella voidaan tehdä tässä päätöksessä tarkoitettua 

ohjelmaa koskevat talousarviositoumukset. 

(9) Asetuksen (EU) 2021/1060 112 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti on tarpeen vahvistaa 

kullekin toimintalinjalle rahastoista myönnettävän tuen yhteisrahoitusosuus ja 

enimmäismäärä. On myös tarpeen täsmentää, sovelletaanko toimintalinjan 

yhteisrahoitusosuutta kokonaisrahoitusosuuteen, joka sisältää sekä julkisen että 

yksityisen rahoitusosuuden, vai julkiseen rahoitusosuuteen. Sellaisten toimintalinjojen 

osalta, jotka koskevat useampaa kuin yhtä alueluokkaa, on myös tarpeen vahvistaa 

yhteisrahoitusosuus kunkin alueluokan osalta. 

(10) Tämä päätös ei rajoita komission kantaa siitä, ovatko ohjelmasta tuetut toimet 

valtiontukisääntöjen mukaisia tuen myöntämisen ajankohtana. 

(11) Sen vuoksi ehdotettu ohjelma olisi hyväksyttävä, 

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:  

1 artikla 

Hyväksytään Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitteen mukaista EAKR:n ja ESR+:n 

yhteistä tukea varten lopullisessa muodossaan 8 päivänä huhtikuuta 2022 toimitettu Suomen 

alueiden (Etelä-Suomi, Helsinki-Uusimaa, Länsi-Suomi, Pohjois- ja Itä-Suomi) ohjelma 

”Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027”. 

                                                 
2 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2021/1058, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2021, 

Euroopan aluekehitysrahastosta ja koheesiorahastosta (EUVL L 231, 30.6.2021, s. 60). 
3 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2021/1057, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2021, 

Euroopan sosiaalirahasto plussan (ESR+) perustamisesta ja asetuksen (EU) N:o 1296/2013 

kumoamisesta (EUVL L 231, 30.6.2021, s. 21). 
4 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) 2018/1046, annettu 18 päivänä heinäkuuta 

2018, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) 

N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, 

(EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU 

muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta (EUVL L 193, 30.7.2018, 

s. 1). 



FI 3  FI 

2 artikla 

1. EAKR:sta ja ESR+:sta ja tarvittaessa kunkin alueluokan osalta koko ohjelmakauden 

ajalta ja vuosikohtaisesti myönnettävän tuen enimmäismäärä esitetään liitteessä I. 

2. Ohjelmaa varten myönnettävän tuen enimmäismäärä on 1 469 221 781 euroa, ja se 

katetaan seuraavista Euroopan unionin vuoden 2022 yleisen talousarvion 

budjettikohdista: 

05 02 01.02: 468 355 205 euroa (EAKR – Siirtymäalueet); 

05 02 01.03: 51 513 750 euroa (EAKR – Kehittyneemmät alueet); 

05 02 01.04: 346 936 911 euroa (EAKR – Ylimääräiset määrärahat kaikkein 

syrjäisimmille ja harvaan asutuille alueille); 

07 02 01.02: 437 886 144 euroa (ESR+ – Siirtymäalueet); 

07 02 01.03: 51 514 830 euroa (ESR+ – Kehittyneemmät alueet); 

05 02 01.04: 113 014 941 euroa (ESR+ – Ylimääräiset määrärahat kaikkein 

syrjäisimmille ja harvaan asutuille alueille). 

3. Kunkin toimintalinjan yhteisrahoitusosuus alueluokittain esitetään liitteessä II. 

Kunkin toimintalinjan yhteisrahoitusosuutta sovelletaan julkiseen rahoitusosuuteen.  

3 artikla 

Mahdollistavat edellytykset täyttyvät lukuun ottamatta seuraavia:  

– aihekohtainen mahdollistava edellytys ”Kansallisen tai alueellisen älykkään 

erikoistumisen strategian hyvä hallinto”, 

– aihekohtainen mahdollistava edellytys ”Katastrofiriskien tehokas hallintajärjestelmä” 

– aihekohtainen mahdollistava edellytys ”Kokonaisvaltainen liikennesuunnittelu 

asianmukaisella tasolla”.  

4 artikla 

Tämä päätös on osoitettu Suomen tasavallalle. 

Tehty Brysselissä 5.5.2022 

 Komission puolesta 

 Elisa FERREIRA 

 Komission jäsen 
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