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2021-2027-ohjelma

Seurantakomitea 15.10.2021



Tervetuloa seurantakomiteaan! 
Welcome to the Monitoring Committee!
Aamupäivän osuus klo 10.30-12.30
• Aamupäivän osuus tulkataan
• Tervetuloa: Ohjelman käynnistäminen, seurantakomitean rooli
• Ohjelman keskeinen sisältö
• Komission kommenttipuheenvuorot

Lounastauko klo 12.30-13.30

Morning session at 10.30-12.30
• There is an interpretation in the morning session
• Start and timetable of the new programme, the role and tasks of the MC
• Main characters and content of the new programme
• Comment from the European Commission on the new Finnish programme

Lunch break at 12.30-13.30
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1. Kokouksen avaus ja tervetulosanat

Seurantakomitean puheenjohtaja Johanna Osenius avaa seurantakomitean 
ensimmäisen kokouksen

Päätösesitys: Merkitään puheenvuoro tiedoksi
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Konsekutiivinen tulkkaus
• Puheenvuoro/kommentti voi olla kerrallaan +/- 1 minuutin pituinen
• Puheenjohtaja keskeyttää puheen tarvittaessa, mikäli aika ylittyy
• Puhujan ei tule pysähtyä keskeen lauseen, vaan esitetty ajatus tulisi pyrkiä saamaan 

päätökseen
• Yritä puhua mahdollisimman selkeästi
• Pyri minimoimaan taustahäly
• Osallistujien on pidettävä mikrofonit mykistettyinä, kun he eivät puhu
• Kaikkien osallistujien on käytettävä head-setiä, tietokoneen sisäänrakennettu ääni ei  

valitettavasti ole riittävä

• Speakers are asked to limit their comments to +/-1 minute
• The chair should intervene if speakers exceed this
• The speaker should not stop in mid-sentence but should finish the idea being expressed
• Please try to speak particularly clearly
• Please try to avoid any extraneous noise (rustling of papers, tapping)
• All participants must keep their microphone muted until they are given the floor
• Please use a quality headset and microphone. Speakers and microphones that are built-in to a 

computer do not provide sound quality that is sufficient for interpretation purposes.
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Mentimeter
1. Klikkaa puhelimellasi osoitteeseen: menti.com
2. Käytä koodia 9100 8195
3. Vastaa kysymyksiin

Nyt vastaamme testikysymyksiin eli toimithan ylläesitettyjen ohjeiden mukaisesti!

1. Please click with your mobile phone to the address menti.com
2. Please use code: 9100 8195
3. Please answer to the questions

We will have a test round! Please follow the instructions above!
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2. Kokouksen järjestäytyminen ja päätösvaltaisuuden 
toteaminen

Todetaan seurantakomitean jäsenet, pysyvät asiantuntijat ja muut edustajat.

Tämä seurantakomitean kokous on epävirallinen. Seurantakomitea voi pitää 
virallisen kokouksen vasta sen jälkeen, kun komissio on hyväksynyt ohjelma-
asiakirjan. Tämän kokouksen päätökset vahvistetaan joko kirjallisella menettelyllä 
tai seurantakomitean seuraavassa kokouksessa ohjelman tultua hyväksytyksi.

Päätösesitys: Todetaan kokous päätösvaltaiseksi
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3. Esityslistan hyväksyminen

Päätösesitys: Hyväksytään esityslista
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4. Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 EU:n 
alue- ja rakennepolitiikan -ohjelma tukee 
Suomen kasvua, kilpailukykyä ja työllisyyttä

Ylijohtaja Marja-Riitta Pihlmanin puheenvuoro

Päätösesitys: Merkitään puheenvuoro tiedoksi
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5. Komission odotukset Suomen ohjelmalle: 
kommenttipuheenvuorot

Puheenvuorot: 
• Head of Unit Angela Martinez-Sarasola, DG REGIO
• Deputy Head of Unit Aurimas Andrulis, DG EMPL

Päätösesitys: Merkitään puheenvuoro tiedoksi
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Seurantakomitean 15.10. iltapäivän asialista

Iltapäivän osuus klo 13.30-15.30
• Ohjelmahallinto tukemassa sujuvaa toimeenpanoa
• Seurantakomitean työjärjestys
• Seurantakomitean sihteeristö
• Hankkeiden valintaperusteet
• Muut asiat
• Seuraava kokous
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6. Ohjelmahallinto tukemassa sujuvaa 
toimeenpanoa

Neuvotteleva virkamies Jenni Hyvärinen esittelee

Päätösesitys: Merkitään puheenvuoro tiedoksi
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7. Seurantakomitean työjärjestyksen 
hyväksyminen (liite 1)

Erityisasiantuntija Helinä Yli-Knuutila esittelee

Päätösesitys: Hyväksytään seurantakomitean työjärjestys
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8. Seurantakomitean sihteeristön nimeäminen 
(liite 2)

Neuvotteleva virkamies Tapani Kojonsaari esittelee

Päätösesitys: Seurantakomitea nimeää sihteeristön esitetyllä tavalla
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9. Hankkeiden valintaperusteet (liitteet 3-5)

Erityisasiantuntija Kaisa Saarinen esittelee

Päätösesitys: Hyväksytään hankkeiden valintaperusteet
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10. Muut asiat

Päätösesitys: Seuraava seurantakomitean kokous järjestetään, kun ohjelma-
asiakirja on hyväksytty.
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11. Seuraava kokous

12. Kokouksen päättäminen



Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027

Uudistuva ja osaava Suomi 
2021-2027-ohjelma

Ylijohtaja Marja-Riitta Pihlman
seurantakomitea 15.10.2021



Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027

Uudistuva ja osaava Suomi 2021−2027

• EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelma Suomessa ohjelmakaudelle 2021-
2027

• Ohjelmaa toteutetaan kaikkialla Suomessa (pl. Ahvenanmaa)
• Sisältää kolme rahastoa:

−Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)
−Euroopan sosiaalirahasto (ESR+)
−Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF)

• Ohjelman EU-rahoitusosuus on n. 1,9 miljardia euroa
• Ohjelma on valmisteltu laajassa kumppanuudessa



Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027

Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) vahvistaa TKI-
toimintaa, kehittää pk-yrityksiä ja lisää elinvoimaa
• Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) toimenpiteistä 35% suunnataan 

ilmastonmuutostoimenpiteisiin
− Ilmastonmuutoksen sopeutuminen
− Kiertotalous

• Elinkeinoelämälähtöisyys kautta koko ohjelman, esimerkiksi entistä tiiviimpi 
yhteistyö pk-yritysten ja koulutus- ja tutkimuslaitosten kesken

• Digitalisaatio
• Myös liikennehankkeet ovat aiempaa kestävämpiä, ilmastoystävällisempiä ja 

innovatiivisempia



Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027

Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

Innovatiivinen Suomi

TKI
Digitalisaatio
Pk-yritykset

Hiilineutraali Suomi
Energiatehokkuus ja 
päästövähennykset

Ilmastonmuutokseen 
sopeutuminen

Kiertotalous

Saavutettavampi 
Suomi

Alueellinen ja paikallinen 
saavutettavuus

(Itä- ja Pohjois-Suomi)



Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027

Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+) edistää 
työllisyyttä, osaamista ja osallisuutta
• Yhteistyöllä ja verkostoitumisella parempia palveluita, joiden avulla saadaan 

aikaan positiivisia muutoksia ihmisten työllistymisessä, osaamisessa ja 
osallisuudessa – noustaan seuraavalle portaalle.

• Edellä mainituissa teemoissa otetaan kaikki mukaan yhteiskuntaan – kyllä
tasa-arvolle ja yhdenvertaisuudelle, ei syrjinnälle ja ennakkoluuloille.

• Juurrutetaan ja levitetään hyvät käytännöt sosiaalisiksi innovaatioiksi niin 
alueellisesti, valtakunnallisesti kuin kansainvälisestikin



Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027

Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+)

Työllistävä, osaava ja 
osallistava Suomi 

Työllisyys
Osaaminen

Yhdenvertaisuus ja osallisuus

Sosiaalisten 
innovaatioiden Suomi

Sosiaaliset innovaatiot 
(nuoret)

Aineellista puutetta 
torjuva Suomi

Aineellinen apu



Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027

Oikeudenmukaisen siirtymän rahastolla (JTF) 
helpotetaan muutosta
• Suomi on sitoutunut turpeen energiakäytön puolittamiseen vuoteen 2030 

mennessä
• JTF-toimenpiteillä tullaan lievittämään siirtymästä aiheutuvia 

haittavaikutuksia
− Sosiaaliset, taloudelliset ja ympäristölliset vaikutukset voivat paikallisesti olla hyvin 

merkittäviä

• JTF-valmistelu on käynnissä; ohjelmanmuutos vuonna 2022
• Toimenpiteet perustuvat 14 alueella valmisteltaviin oikeudenmukaisen 

siirtymän suunnitelmiin



Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027

Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027*

Aineellinen 
apu

*sisältäen 
vain EU-
rahoitus-
osuuden



Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027

rakennerahastot.fi



Ohjelmahallinto tukemassa 
sujuvaa toimeenpanoa
Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 
-ohjelman seurantakomitean kokous 

15.10.2021

Jenni Hyvärinen 



Esityksen sisältö

Toimeenpano-
järjestelmä   
2021-2027 

Lainsäädäntö
2021-2027

Digitaaliset
palvelut     
2021-2027

Yksin-
kertaistetut
kustannus-
mallit    
2021-2027
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1
Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 
-ohjelman toimeenpanojärjestelmä



415.11.2022
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Ohjelmakauden 2021-2027 
säädösperusta
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6

EU-säädökset

Kansalliset lait 
Erityislainsäädäntö

Yleislainsäädäntö 

Valtioneuvoston 
asetukset

Yleisasetus

EAKR-asetusESR+-asetus JTF-asetus

ToimeenpanoL

RahoitusL YritystukiL

RahoitusA Tukikelpoi-
suusA YritystukiA

ToimeenpanoA

ValtionavustusL

Varainhoito-
asetus

GDPR

Valtiontuki-
säännöt

L= laki
A= asetus



Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 
-ohjelman digitaalinen
palvelukokonaisuus
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Digitaalinen palvelukokonaisuus 2021-2027
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Suomi.fi-tunnistus Velvoitteidenhoitoselvitys 
(VHS)

TEM:n 
Yritysasiakastietovaranto 

(Y-ATV)

SFC 2021

Kirjanpito- ja 
maksuliikenneEURA 2021

EU:n alue- ja rakennepolitiikan 
hallintajärjestelmä Suomessa 
ohjelmakaudella 2021–2027



Yksinkertaistetuilla kustannusmalleilla  
enemmän fokusta hanketoiminnan 

tuloksiin ja vaikuttavuuteen
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Mitä yksinkertaistetulla kustannusmallilla 
tarkoitetaan?  
• Siltä osin kuin hankkeesta aiheutuvia kustannuksia 

korvataan yksinkertaistetuilla kustannusmalleilla:

 jokaisen euron jäljittämistä yksittäiseen tositteeseen ei vaadita;

 tuen saajalla ei ole velvollisuutta esittää kirjanpidon otteita tai 
tositteita hankkeesta aiheutuvista tosiasiallisista kustannuksista 
tukikelpoisuuden edellytyksenä eikä varmennuksissa tai 
tarkastuksissa;

 sen sijaan tukikelpoisuuden varmentaminen ja tuen maksaminen 
perustuvat tuen maksamisen edellytysten täyttymisen
tarkistamiseen.  
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Yksinkertaistetut kustannusmallit 

11

Yksinkertaistetut 
kustannusmallit

Yleisasetus 53 artikla

Flat rate

Yksikkökustannukset

Kertakorvaus

Ohjelmakaudella 2021-2027 käytössä samat 
perusvaihtoehdot kuin aiemmin: 



Yksinkertaistetut kustannusmallit Uudistuva ja 
osaava Suomi 2021-2027 -ohjelmassa  

• Kaikissa hankkeissa käytetään yksinkertaistettuja 
kustannusmalleja hankkeen kustannusten 
korvaamiseksi joko kokonaan tai vähintään osittain.

• Yksinkertaistettujen kustannusmallien käyttöä 
laajennetaan kattamaan olennaisesti suurempi 
osuus ohjelman varoista rahoitettavien hankkeiden 
kustannuksista aiempiin ohjelmakausiin nähden.
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Millä keskeisillä toimilla yksinkertaistettujen 
kustannusmallien käyttöä laajennetaan?   (1/2)

• Ohjelmakaudella 2021-2027 yksinkertaistettuja kustannusmalleja 
käytetään myös palkkakustannusten korvaamiseen.
-> kaksi uutta palkkakustannusmallia Linkki 

• Uusia flat rate -malleja otetaan käyttöön. 
-> 40 %:n flat rate -mallin laaja käyttö kehittämishankkeissa (pl.   

yrityksen kehittämisavustus, jossa 7 %:n flat rate).
-> investointihankkeissa käytetään 1,5 %:n flat rate –mallia.
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Millä keskeisillä toimilla yksinkertaistettujen 
kustannusmallien käyttöä laajennetaan?   (2/2)

• Kertakorvauksen käyttö laajenee
-> mahdollinen kokonaiskustannuksiltaan ≤ 200 000 €:n hankkeissa.
-> käyttöön myös yrityksen kehittämisavustuksessa
-> uusia ns. vakioituja kertakorvauksia valmistelussa 
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Kiitos! 
Diasarjan lopussa on linkkejä keskeisiin 

EU:n ja kansallisiin säädöksiin.  

jenni.hyvarinen@gov.fi



EU-säädökset
• Koheesioasetuspaketti: EUR-Lex - L:2021:231:TOC - EN - EUR-

Lex (europa.eu)
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Kansallisten säädösten voimaantulosta (1/5)

• Laki alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja 
rakennepolitiikan toimeenpanosta (756/2021, ns. 
toimeenpanolaki):  Linkki - FINLEX ®
-> Tullut voimaan 1.9.2021

• Laki alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja 
rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta (757/2021, ns. 
rahoituslaki): Linkki- FINLEX ®
-> Tullut voimaan 1.9.2021
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Kansallisten säädösten voimaantulosta (2/5)
• Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisestä ja Euroopan 

unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta annetussa 
laissa tarkoitetuista tukialueista vuonna 2021 (795/2021, ns. 
tukialueasetus): Linkki- FINLEX ® 
-> Tullut voimaan 1.9.2021

• Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 
muuttamisesta (796/2021, ns. ELY-asetuksen muutos):
Linkki- FINLEX ®
-> Tullut voimaan 1.9.2021
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Kansallisten säädösten voimaantulosta (3/5)

• Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisestä ja Euroopan 
unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta (797/2021, 
ns. toimeenpanoasetus): Linkki - FINLEX ®
-> Tullut voimaan 1.9.2021
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Kansallisten säädösten voimaantulosta (4/5)

• Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin alue- ja 
rakennepolitiikan rahastoista rahoitettavien kustannusten 
tukikelpoisuudesta (866/2021, ns. tukikelpoisuusasetus): 
linkki
-> Tullut voimaan 15.10.2021

• Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja Euroopan 
unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden 
rahoittamisesta (867/2021, ns. rahoitusasetus): linkki
-> Tullut voimaan 15.10.2021

Työ- ja elinkeinoministeriö www.tem.fi• 15.11.2022 20

https://finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2021/sk20210866.pdf
https://finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2021/sk20210867.pdf


Kansallisten säädösten voimaantulosta (5/5)

• Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 
2021–2028 (758/2021, ns. yritystukilaki): Linkki - FINLEX ®
-> Tulee voimaan 1.11.2021: Linkki (821/2021) - FINLEX ®

• Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan 
kehittämiseksi vuosina 2021-2028 (ns. yritystukiasetus)
-> Valtioneuvostolle ehdotettava voimaantulo: 1.11.2021
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Uudistuva ja osaava Suomi 
2021-2027-ohjelma

Seurantakomitea 15.10.2021



7. Seurantakomitean työjärjestyksen 
hyväksyminen (liite 1)

Erityisasiantuntija Helinä Yli-Knuutila esittelee

• Päätösesitys: Hyväksytään seurantakomitean työjärjestys
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Seurantakomitean työjärjestys 1/4
1 §
Seurantakomitea ja sen toimikausi
Seurantakomitea laatii ja vahvistaa itselleen työjärjestyksen.

Seurantakomiteasta sekä sen kokoonpanosta ja tehtävistä säädetään yleisasetuksen 38-40 
artikloissa.

Seurantakomitea seuraa ohjelman toteutumista, vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta. 
Seurantakomitean on tarkasteltava kaikkia seikkoja, jotka vaikuttavat ohjelman edistymiseen 
ja tavoitteiden saavuttamiseen. Seurantakomitea hoitaa sille säädetyt tehtävät yhteistyössä 
hallintoviranomaisen kanssa.

Seurantakomitea toimii ohjelmakauden sulkemiseen asti.
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Seurantakomitean työjärjestys 2/4
3 §
Asiantuntijoiden osallistuminen kokouksiin
Seurantakomiteaan nimetyillä pysyvillä asiantuntijoilla on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei 
äänioikeutta. Seurantakomitea voi kutsua pysyvien asiantuntijoiden lisäksi myös muita 
asiantuntijoita kuultaviksi kokoukseen. 

4 §
Seurantakomitean tehtävät 
Seurantakomitean tehtävänä on lisäksi:
• laatia ja vahvistaa seurantakomitean työjärjestys ja sen muutokset;
• nimetä sihteeristö;
• käsitellä ja hyväksyä muut ratkaistavaksi esitetyt asiat.  

Seurantakomitea voi antaa hallintoviranomaiselle suosituksia toimenpiteistä, joilla 
vähennetään tuensaajille aiheutuvaa hallinnollista taakkaa.
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Seurantakomitean työjärjestys 3/4
5 §
Seurantakomitean sihteeristö
• Seurantakomitean sihteeristön jäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei 

äänioikeutta seurantakomitean kokouksissa. 

6 § Kokouksen koollekutsuminen
• Seurantakomitea kokoontuu vähintään kerran vuodessa.  
• Kokouskutsu ja aineisto lähetetään sähköisesti jäsenille, varajäsenille ja muille, joilla 

on läsnäolo-oikeus kokouksessa, viimeistään 10 työpäivää ennen kokousta. 
• Jäsen tai pysyvä asiantuntija voi varajäsenen ollessa estynyt antaa valtakirjan 

henkilölle, joka käyttää puhevaltaansa jäsenen tai asiantuntijan puolesta. Valtuutus 
koskee yhtä kokousta, jollei valtakirjasta muuta ilmene.
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Seurantakomitean työjärjestys 4/4

13 § Kirjallinen menettely 
• Jos yksikin jäsen vastustaa päätösehdotusta 10 työpäivän kuluessa, asia palautuu 

seurantakomitean käsiteltäväksi. Puheenjohtaja päättää, palautuuko asia 
käsiteltäväksi seuraavaan seurantakomitean kokoukseen vai uuteen kirjalliseen 
menettelyyn.

15 § Avoimuus ja tiedottaminen
• Seurantakomitean työjärjestys ja seurantakomitean kanssa jaetut tiedot julkaistaan 

yleisasetuksen 49 artiklan mukaisella hallintoviranomaisen ylläpitämällä verkkosivulla.
• Seurantakomitean tiedottamisesta vastaa hallintoviranomainen. 
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8. Seurantakomitean sihteeristön nimeäminen 
(liite 2)

Neuvotteleva virkamies Tapani Kojonsaari esittelee

Päätösesitys: Seurantakomitea nimeää sihteeristön esitetyllä tavalla
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9. Hankkeiden valintaperusteet (liitteet 3-5)

Erityisasiantuntija Kaisa Saarinen esittelee

Päätösesitys: Hyväksytään hankkeiden valintaperusteet
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Valintamenettelyt ja valintaperusteet (1)

• Seurantakomitea hyväksyy yleiset ja erityiset valintaperusteet sekä 
valintamenettelyt

• Jokaisen rahoitettavaksi valittavan hankkeen on täytettävä hanketta koskevat 
säädöksiin perustuvat yleiset valintaperusteet

• Erityisten valintaperusteiden pisteyttäminen asettaa hakemukset 
etusijajärjestykseen

• Erityistavoitteen sisältöön perustuvat valintaperusteet
• Horisontaaliset valintaperusteet (tasa-arvo, EU:n perusoikeuskirja, kestävä kehitys, Itämeri-

strategia)
• Tarkentavat valintaperusteet
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Valintamenettelyt ja valintaperusteet (2)
• Tarkentavat valintaperusteet:

• MYR: Hanke kohdistuu maakuntien strategioissa (erityisesti älykkään erikoistumisen strategia) 
tunnistettuihin kärkialoihin tai kehittämiskohteisiin

• Valtakunnallisen teeman johtoryhmä: Hanke kohdistuu valtakunnallisen teeman sisällöissä 
tunnistettuihin painotuksiin

• Ekosysteemisopimuskaupungin johtoryhmä: Hanke on kaupungin ja valtion välisen 
innovaatioekosysteemisopimuksen mukainen

• Tarkentavat valintaperusteet eivät saa olla ristiriidassa yleisasetuksen 73 artiklan 
ja seurantakomitean hyväksymien valintaperusteiden kanssa.

• Tarkempi sisältö täsmennetään hakuilmoitukseen
• Ilmoitettava hallintoviranomaiselle
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Valintamenettelyt ja valintaperusteet (3)
• Välittävä toimielin julkaisee haun EURA 2021:ssä. Hakuilmoituksessa on 

kuvattava selkeästi hankkeita koskeva valintamenettely ja valintaperusteet sekä 
tuen myöntämisen pääasialliset edellytykset ja ehdot.

• Haussa voi painottaa valittuja teemoja valikoimalla pisteytettäväksi vähintään 
kolme erityisistä valintaperusteista, pisteytys 0-5

• Horisontaaliset valintaperusteet pisteytetään aina 0-3
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Erityiset valintaperusteet ja valmisteluprosessi
• Erityiset valintaperusteet eivät rajaa hankkeiden tukikelpoisuutta, vaan pyrkivät 

nostamaan esille parhaita hankkeita. Valintaperusteiksi on nostettu ohjelman erityistä 
lisäarvoa tuottavia painopisteitä tai painotuksia.

• Valmistelussa haasteena erityistavoitteiden laaja sisältö
• HVO:ssa valmisteltua erityisten valintaperusteiden luonnosta on käsitelty 

koheesiotyöryhmän hallintojaostossa ja luonnosta on täydennetty hallintojaoston 
kommenttien jälkeen. 

• Erityiset valintaperusteet olivat kommenttikierroksella yhteistyöministeriöissä keväällä 
2021 ja ministeriöiden kommentit on huomioitu luonnoksessa

• Komission kommentit saatu ohjelma-asiakirjan kommentoinnin yhteydessä 

15.11.2022 12



10. Muut asiat

Päätösesitys: Seuraava seurantakomitean kokous järjestetään, kun ohjelma-
asiakirja on hyväksytty.
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11. Seuraava kokous

12. Kokouksen päättäminen
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