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EAKR VALTAKUNNALLISET TEEMAT  


 


 
 
 
Valtakunnallinen teema 


Innovaatio- ja osaamisverkostot 


Competence and innovation networks 
Välittävän toimielimen yhteyshenkilö(t)  Etelä-Savon ELY-keskus: Tiina Arpola 


tiina.arpola@ely-keskus.fi, puh. 0295026131 


Koordinaatiohankkeen yhteyshenkilö(t)  


Ministeriön/ministeriöiden vastuuhenkilö(t)  Työ- ja elinkeinoministeriö: 
Mika Pikkarainen, mika.pikkarainen@gov.fi 
puh. 0295063622 
Opetus- ja kulttuuriministeriö 
Päivi Bosquet, paivi.bosquet@gov.fi 
puh. 0295330375 


Toteutusaika 2021-2027 


Rahoituskehysarvio (EU+valtio) Yhteensä noin 27 miljoonaa euroa, josta arviolta  
- ET 1.1 Tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja ke-


hittyneiden teknologioiden käyttöönoton paran-
taminen 50 %, 


- ET 1.2 Digitalisaation etujen hyödyntäminen 
kansalaisten, yritysten ja julkishallinnon hyväksi 
10 % 


- ET 1.3 Pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn pa-
rantaminen 20 % 


- ET 2.1 Energiatehokkuustoimenpiteiden edistä-
minen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämi-
nen 10 % 


- ET 2.3 Kiertotalouteen siirtymisen edistäminen 
10 % 


 


 


1) Yhteys EU:n strategioihin, Suomen saamiin maakohtaisiin suosituksiin sekä kansallisiin 


strategioihin, ml. RRF 


 


Teema luo paremmat valmiudet alueellisille tki-toimijoille rakentaa laajoja ja vaikuttavia hankeko-


konaisuuksia ja yhteistyöverkostoja, jotka kykenevät hyödyntämään myös EU:n kilpailtuja rahoi-


tusinstrumentteja esimerkiksi Euroopan Horisontti ja Digitaalinen Eurooppa –ohjelmia. Euroopan 


unionin neuvoston maakohtaisissa suosituksissa kannustetaan Suomea toteuttamaan toimia, joilla 


edistetään tutkimus- ja kehitysinvestointeja erityisesti vihreään siirtymään ja digitaaliseen muutok-


sen kannustaen. Investoinneilla tki-toimintaan ja osaamiseen tuetaan pandemiasta elpymistä ja vah-


vistetaan pitkän aikavälin kasvupotentiaalia ja resilienssiä EU:n talouspoliittisen ohjausjakson suo-


situsten mukaisesti. Tutkimus- ja kehittämistoiminta on olennainen osa Suomen kestävän kasvun 


ohjelmaa. Tki-toimijoiden yhteistyöverkostot tukevat kytkeytymistä ylialueellisiin arvoketjuihin ja 


vauhdittavat paikallisia investointeja (ml. RRF) kansainvälisen tason innovaatio- ja kokeiluympäris-


töjen synnyttämiseksi.  


 


Tavoitteena on rakentaa Suomen menestystä alueiden ja kaupunkien vahvuuksien ja erityispiirtei-


den ympärille eri toimijoiden yhteistyöllä. Hallitusohjelman mukaisesti yli alue- ja toimialarajojen 


rakentuvat ekosysteemit ja elinkeinoille myönteinen toimintaympäristö mahdollistavat kiinnittymi-


sen kasvuun kaikkialla Suomessa. Lisäksi hallitusohjelmassa linjataan, että yliopistokaupunkien 


kanssa luodaan erilliset sopimukset julkisen ja yksityisen tki-rahoituksen strategisesta kohdentami-


sesta globaalisti kilpailukykyisten ekosysteemien vahvistamiseksi. 
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Kansallisen tki-tiekartan uuden kumppanuusmallin mukaan osaamiskärkien vahvistamiseksi, leven-


tämiseksi ja vaikuttavuuden lisäämiseksi tutkimusta ja sitä hyödyntäviä verkostoja on koottava 


isommiksi osaamiskeskittymiksi ja ekosysteemeiksi. Yliopistokaupunkien ekosysteemisopimukset 


ja alueiden väliset innovaatiotoiminnan yhteistyöverkostot ovat osa toimia, joilla Suomesta halutaan 


luoda vuoteen 2030 mennessä maailman toimivin kokeilu- ja innovaatioympäristö. 


 


2) Lisäarvo kansalliseen toimintaan ja yhteistyö alueellisen rakennerahastotoiminnan 


kanssa 


Teema kannustaa alueellisia tki-toimijoita nykyistä tiiviimpään maakuntarajat ylittävään yhteistyö-


hön. Valtakunnallinen teema tukee osaltaan yliopistokaupunkien ekosysteemisopimuksia ja maa-


kuntien älykkään erikoistumisen strategioita. Jotta ylialueellisilla hankkeilla varmistettaisiin yritys-


lähtöisyys ja vaikuttavat hankekokonaisuudet pyritään niiden rinnalla toteuttamaan myös alueellisia 


yritys- tai yritysryhmäkohtaisia kehittämishankkeita.   


Kansallisen ja alueellisen toiminnan yhteensovittamiseksi ja aiempaa vaikuttavampien hankekoko-


naisuuksien synnyttämiseksi perustetaan ohjausryhmä, jossa ovat edustettuina keskeiset toimijat 


keskus- ja aluehallinnosta.  


3) Toiminnan kohderyhmät 


Yritykset, yritysryhmät, tutkimusorganisaatiot, kehittämisyhtiöt, kunnat ja kuntayhtymät, muut jul-


kisoikeudelliset yhteisöt sekä yhdistykset, osuuskunnat ja säätiöt. 


4) Toiminnan konkreettinen sisältö ja mahdolliset alateemat; mitä toiminnalla tavoitellaan 


ja millaisia muutoksia nykytilanteeseen odotetaan; onko toimintaan aiemmin kohden-


nettu EU-rahoitusta 


 


Valtakunnallisen teeman sisältöjen valmistelun lähtökohtana toimivat kansallinen tki-tiekartta ja 


Luovan talouden tiekartta. Toimilla edistetään osaamisintensiivisten, uusien liiketoimintaekosystee-


mien syntymistä ja tuetaan elinkeinoelämälähtöistä osaamisen uudistumista. Toimenpiteet suunna-


taan ylialueellisiin (kansallisiin ja kansainvälisiin) hankkeisiin;  


1) joilla vahvistetaan temaattisia (esim. digitaalinen terveys) tai eri teemoja yhdistäviä (esim. luo-


van osaamisen hyödyntäminen eri teemoissa) yhteistyöverkostoja ekosysteemien kehittä-


miseksi. Yhteiskehittämisellä tavoitellaan mm.  


a. Uusien innovaatioiden synnyttämistä ja jalostamista (arvonluonti) 


b. Yritysten kansainvälisen kilpailukyvyn kehittämistä pohjautuen mm. 


i. Uusien innovatiivisten toiminta- ja johtamismallien kehittämiseen (etenkin data-


pohjaiset mallit) 


ii. Uusimman osaamisen ja digitaalisten ratkaisujen kehittämiseen ja soveltami-


seen 


iii. Tukeen ratkaisujen nopeammaksi skaalautumiseksi kansainvälisille markki-


noille 


iv. Parhaiden käytäntöjen aktiiviseen levittämiseen ja laajempaan hyödyntämiseen 


c. Erikoistumista sekä toimijoiden välisen työnjaon ja arvoverkkojen kehittymistä 


2) joilla mahdollistetaan tki-toiminta erikseen sovittavien tavoitteiden mukaisesti painopisteenä 


esimerkiksi 


a. Uusimman tutkimustiedon ja osaamisen soveltaminen liiketoiminnassa 


b. Uudet liiketoimintaekosysteemit ja alustaratkaisut sekä ansaintamallit 
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c. Kokeilu- ja pilotointiympäristöjen hyödyntäminen 


d. Osaamisen vahvistaminen ja uudistaminen sekä erilaisten osaamisten luova yhdistämi-


nen ja hyödyntäminen (esim. luovan ja muiden osaamisten yhdistäminen) 


Ylialueellisuus tarkoittaa tässä sitä, että tuensaajat sekä hankkeen kohderyhmän toimijat tulevat use-


ammasta eri maakunnasta. Kyseeseen voivat tulla myös ns. ryhmähankkeet, joissa on useampia osa-


rahoittajia. Em. kohdan 2 tyyppisiä soveltavan tutkimuksen hankkeita on aiemmin Innovatiiviset 


kaupungit (INKA) –ohjelmassa rahoitettu vuosina 2014-2017 osana kauden 2014-2020 rakennera-


hastokauden ohjelmaa, jolloin välittävänä viranomaisena toimi Tekes. 


5) Yhteistyö, kumppanuudet, yhteiskehittäminen; mitä toimijoita mukana suunnittelussa ja 


toteutuksessa, missä rooleissa; millä tavoin osallistettu kohderyhmää  


Teeman hakumenettelyjen valmistelusta ja seurannasta vastaa TEM:n 18.1.2022 nimeämä ohjaus-


ryhmä, johon kuuluvat edustajat keskeisistä ministeriöistä, kansallisista rahoittajista ja muista inno-


vaatiotoiminnan kehittämisen kannalta keskeisistä sidosryhmistä. Ohjausryhmän kokoonpanossa 


varmistetaan laaja poikkihallinnollinen ote sekä tiivis kytkentä ja koordinointi myös kansallisten ja 


alueellisten toimenpiteiden välillä.  


Teemasta voidaan rahoittaa valtakunnallista koordinaatiohanketta, joka fasilitoi teeman hankkeiden 


keskinäistä yhteistyötä innovaatiotoiminnan kehittämiseksi. Lisäksi koordinaatiohankkeen tehtä-


vänä on hankkeiden kansainvälistymisvalmiuksien kehittäminen yhdessä muiden toimijoiden 


kanssa sekä tiedottaminen ja viestintä. 


6) Tulosten mittaaminen ja käytettävät indikaattorit 


 


Tulokset mitataan ja indikaattoritiedot toimitetaan välittävän viranomaisen ohjeistuksen mukaisesti 


noudattaen kansallista rakennerahasto-ohjelmaa ja sen vaatimuksia tulosten ja indikaattoreiden mit-


taamisesta ja toimittamisesta.  


 


Valtakunnallisesta teemasta rahoitettaville hankkeille voidaan lisäksi määrittää oma teemakohtainen 


tulosten mittaamisen ja seurannan toimintatapa (esim. erillisselvitys). Synergiaa vaikuttavuuden 


mittaamisen menetelmien osalta saadaan yliopistokaupunkien ekosysteemisopimusten (kestävän 


kaupunkikehityksen osion) kanssa, jossa tavoitteet ovat sisällöiltään osin samansuuntaiset valtakun-


nallisen teeman kanssa. 


 


7) Toiminnan jatkuminen/juurruttaminen teemaan kuuluvien hankkeiden päättymisen jäl-


keen 


Hankkeen toteuttajat ottavat jo hakemusvaiheessa kantaa hankkeen jatkumiseen ja tulosten hyödyn-


tämiseen myös laajemmin. Tavoitteena on, että hankkeiden myötä tki-toimijoiden alueiden välinen 


yhteistyö ja työnjako vahvistuvat ja alueelliset innovaatioekosysteemit ovat kansainvälisesti aiem-


paa vetovoimaisempia.  


8) Viestintäsuunnitelma 


Hankkeiden toteuttajat ottavat jo hakemusvaiheessa kantaa viestintään, laativat viestintäsuunnitel-


man ja raportoivat tarvittaessa viestinnän toteutuksesta. Koordinaatiohanke ja välittävä viranomai-


nen osaltaan viestivät yhdessä sovitulla tavalla valtakunnallisista teemahankkeista.  
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Valtakunnallinen teema 


2.3. Erityistavoite: Kiertotalouteen siirtymi-
sen edistäminen (ET 2.6.) 


Hiilineutraali kiertotalousyhteiskunta 


Välittävän toimielimen yhteyshenkilö(t)  Hämeen ELY-keskus: 


Johanna Jalonen, johanna.jalonen@ely-keskus.fi, 


0295 025 154 


Koordinaatiohankkeen yhteyshenkilö(t) [Nimi, sähköpostiosoite, puh.nro] 


Ministeriön/ministeriöiden vastuuhenkilö(t)  Ympäristöministeriö: 
Eeva Alho, eeva.alho@gov.fi, 0295 250 011 
Ulla Äänismaa, ulla.aanismaa@gov.fi, 0295 250 428 


Toteutusaika 1.11.2021-31.12.2027 


Rahoituskehysarvio (EU+valtio) 11,5 milj. euroa 


 


1) Yhteys EU:n strategioihin, Suomen saamiin maakohtaisiin suosituksiin sekä kansallisiin 


strategioihin ja elpymis- ja palautumissuunnitelmaan 


 


Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteena on ilmastoneutraali EU vuonna 2050, jossa 


talouskasvu on irrotettu resurssien käytöstä. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää uusien, kestä-


vien ratkaisujen kehittämistä ja fossiilisista raaka-aineista luopumista. Siirtymistä hiilineutraa-


liin kiertotalouteen tukee luonnonvarojen säästeliäs käyttö, materiaalien pitäminen kierrossa ja 


arvon lisääminen sekä palvelullistaminen.  


 


Osana Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa komissio antoi maaliskuussa 2020 Kiertotalou-


den toimintasuunnitelman, jossa korostetaan kuntien ja alueiden merkitystä kiertotalouden edis-


täjinä. EU:n tulevissa aloitteissa painotetaan mm. toimia paljon luonnonvaroja kuluttaville 


aloille, joilla on paljon kiertotalouspotentiaalia sekä kiertotaloutta edistäviä julkisia hankintoja. 


Kiertotalouden toimintasuunnitelma on osa EU:n teollisuusstrategiaa. 


 


Suomen saamissa maakohtaisissa suosituksissa kannustetaan toteuttamaan toimia, joilla inves-


tointeja keskitetään vihreään siirtymään ja digitaaliseen muutokseen. 


 


Valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa on asetettu jätehuollon tavoitteet tuleviksi vuosiksi. Ta-


voitteita edistää materiaalitehokkuutta ja vähentää jätteen syntyä on asetettu neljälle painopiste-


alueelle: rakentamisen jätteet, biohajoavat jätteet, yhdyskuntajätteet sekä sähkö- ja elektroniik-


kalaiteromu. Näiden tavoitteiden toteuttamiseksi tarvitaan alueilla tehtäviä toimenpiteitä. Uusi 


jätesuunnitelma kierrätyksestä kiertotalouteen siirtymiseksi vuoteen 2027 on tarkoitus saada 


hyväksytyksi valtioneuvostossa vuodenvaihteessa 2021/2022. 


 


Kansallisessa julkisten hankintojen strategiassa 2020 on asetettu tavoitteeksi, että julkiset han-


kinnat tukevat Suomen hiilineutraalisuustavoitetta 2035 ja kiertotalouden toteuttamista. Tavoit-


teiden toteuttamiseksi hankinnoissa on tarpeen lisätä yhteistyötä sekä kehittää hyviä käytäntöjä 


ja uusia toimintamalleja vaikuttavimmissa hankintakategorioissa. 


 


Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman yksi tavoite on vahvistaa Suomen roolia kiertota-


louden edelläkävijänä. Hallitusohjelma sisältää toimenpiteitä, joilla pyritään mm. edistämään 


hallinnon, lainsäädännön ja taloudellisten ohjauskeinojen avulla kiertotaloutta ja purkamaan 
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sen esteitä sekä Suomessa että EU:ssa sekä kehittämään suomalaisen kiertotalousosaamisen 


vientiä sekä luomaan edellytyksiä kansainväliselle kiertotalousyhteistyölle eri sektoreilla. Halli-


tusohjelmassa nostetaan esille myös tuotteita korvaavien palvelujen syntymisen edistäminen ja 


neitseellisiä raaka-aineita korvaavien kierrätysraaka-aineiden markkinoiden vahvistaminen sekä 


kierrossa olevien raaka-aineiden osuuden lisääminen suunnitelmallisesti. Hallitusohjelman mu-


kaan hallituskaudella toteutetaan lisäksi poikkihallinnollinen, strateginen kiertotalouden edistä-


misohjelma mittareineen. 


  


 Hallitusohjelman mukainen kiertotalouden strateginen edistämisohjelma laadittiin vuonna 


2020. Ohjelmassa ja sen pohjalta hyväksytyssä valtioneuvoston periaatepäätöksessä asetettiin 


tavoitteet ja mittarit sekä määriteltiin tarvittavat toimet kiertotalouden edistämiseksi ja systee-


misen muutoksen aikaansaamiseksi. Tavoitteena on vähentää uusiutumattomien luonnonvaro-


jen kulutusta sekä kaksinkertaistaa resurssituottavuus ja materiaalien kiertotalousaste. Ohjel-


massa korostuu kuntien ja alueiden rooli kiertotalouden aktivoijina. Kunnat voivat luoda yh-


dessä ja erikseen, ja yhteistyössä yritysten kanssa ratkaisuja, jotka tukevat hiilineutraalia kierto-


taloutta mm. kestävän materiaalien hallinnan, kiertotalouteen rakentuvien infraratkaisujen sekä 


liikenne palveluna -ratkaisujen luomisessa. 


 


Suomen biotalousstrategia on vuodelta 2014 ja sitä päivitetään parhaillaan vastaamaan toimin-


taympäristön muutoksia ja hallitusohjelmaa. Työn pohjana ovat EU:n päivitetty biotalousstrate-


gia vuodelta 2018 sekä syksyllä 2019 hyväksytyt Suomen valmistelemat EU:n neuvoston biota-


louspäätelmät. Päivityksessä otetaan aiempaa strategiaa tarkemmin huomioon kiertotalouden 


ratkaisut ja toimintakäytännöt sekä uusiutuvien luonnonvarojen hyödynnettävyys. 


  


 Kiertotalouteen liittyviä hankkeita rahoitetaan ajalla 2021–2023 myös EU:n elpymisvälineestä 


(Recovery and Resilience Facility, RRF). Valtakunnallisesta teemasta ei voida rahoittaa samoja 


hankkeita, mutta teeman on tarkoitus tukea osaltaan RRF-kokonaisuuteen sisältyviä kiertota-


louden edistämisen tavoitteita.  


 


2) Lisäarvo kansalliseen toimintaan ja yhteistyö alueellisen rakennerahastotoiminnan 


kanssa 


 


Valtakunnallisella toiminnalla haetaan laajempia maakuntarajat ylittäviä skaalautuvia demonst-


raatiohankkeita, joissa tunnistetaan kokeilukulttuuri ja uusien toimintamallien esiin tuominen. 


Valtakunnallisessa toiminnassa huomioidaan alueellinen toiminta ja siihen tehdyt panostukset. 


 


3) Toiminnan kohderyhmät 


Yritykset, kunnat ja kuntayhtymät, muut alueelliset toimijat, korkeakoulut, tutkimuslaitokset, 


yhdistykset ja säätiöt 


 


4) Toiminnan konkreettinen sisältö ja mahdolliset alateemat; mitä toiminnalla tavoitellaan 


ja millaisia muutoksia nykytilanteeseen odotetaan 


 


Toiminnan tavoitteena on vahvistaa ja kehittää kiertotalouteen liittyviä toimintamalleja ja inno-


vaatioita: 


 Kehitetään monistettavia kokeiluja, joilla tuetaan tuote palveluna -konseptien, jakamisen ja 


yhteiskäytön sekä korjaamisen, uudelleenkäytön ja uudelleenvalmistuksen maakuntarajat 


ylittäviä ratkaisuja ja toimintamalleja 
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 Lisätään resurssitehokkuutta ja kehitetään uudenlaisia toimintamalleja esimerkiksi materi-


aalien, tuotantokapasiteetin ja sivuvirtojen jakamiseksi ja hyödyntämiseksi muun muassa 


Teollisten symbioosien palvelu (FISS)-verkostossa 


 Tuetaan kierrätystä, lajittelua ja kestäviä logistiikkaketjuja edistävien laajemman mittaluo-


kan palvelukonseptien ja innovaatioiden kehittämistä ja kokeiluja 


 Kehitetään älykästä materiaalien hallintaa, jossa hyödynnetään kierrätysmateriaaleja ja si-


vuvirtoja sekä varaudutaan entistä kunnianhimoisempaan jätehuoltopalvelun tasoon sekä 


aiempaa laajempaan yhteistyöhön 


 Tuetaan kuntien, yritysten, tutkimuslaitosten ja kolmannen sektorin yhteisiä hiilineutraalia 


kiertotaloutta edistävien laajempien ratkaisujen ja toimintamallien kehittämistä 


 Tuetaan innovatiivisten ja vähähiilisten kiertotalousratkaisujen hankintamallien ja yhteis-


työn kehittämistä julkisissa hankinnoissa 


 Demonstroidaan luontopohjaisia ratkaisuja osana kiertotaloutta ja kehitetään valtakunnalli-


sia toimintamalleja ja ratkaisuja ravinteiden kiertoon ja hyötykäyttöön 


 


5) Yhteistyö, kumppanuudet, yhteiskehittäminen; mitä toimijoita mukana suunnittelussa ja 


toteutuksessa, missä rooleissa; millä tavoin osallistettu kohderyhmää  


Haettavien hankkeiden tulee lähtökohtaisesti olla useampien toimijoiden yhteistyöhankkeita 


sekä useamman maakunnan alueella toteutettavia. Jo suunnitteluvaiheessa tulee huomioida yh-


teiskehittäminen sekä kohderyhmät. 


 


Ympäristöministeriön vastuulla oleville energiatehokkuus-, ilmastonmuutos- ja kiertotaloustee-


moille perustetaan yksi yhteinen koordinaatiohanke, jonka tehtävänä on vahvistaa toiminnan 


vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta fasilitoimalla kunkin teeman hankkeiden keskinäistä ja teemo-


jen välistä yhteistyötä sekä aktivoida ja verkottaa hakijoita. Koordinaatiohankkeen tarkoitus on 


myös koota yhteen samassa teemassa toimivat valtakunnalliset ja alueelliset rakennerahasto-


hankkeet ja muut keskeiset hankkeet. Hanke vastaa laajasta sisäisestä ja ulkoisesta valtakunnal-


lisen toiminnan tiedottamisesta ja viestinnästä sekä teemaa koskevien parhaiden käytäntöjen 


kokoamisesta ja levittämisestä. 


 


6) Tulosten mittaaminen ja käytettävät indikaattorit 


Tulokset mitataan ja indikaattoritiedot toimitetaan välittävän viranomaisen ohjeistuksen mukai-


sesti noudattaen kansallista rakennerahasto-ohjelmaa ja sen vaatimuksia tulosten ja indikaatto-


reiden mittaamisesta ja toimittamisesta. 


 


Valtakunnallisesta teemasta rahoitettaville hankkeille voidaan lisäksi määrittää oma teema-koh-


tainen tulosten mittaamisen ja seurannan toimintatapa (esim. erillisselvitys). 


 


7) Toiminnan jatkuminen teemaan kuuluvien hankkeiden päättymisen jälkeen 


Hankkeen toteuttajat ottavat jo hakemusvaiheessa kantaa hankkeen jatkumiseen ja tulosten 


hyödyntämiseen myös laajemmin. Tavoitteena on, että hankkeiden myötä Suomeen syntyy uu-


sia kiertotalouteen liittyviä toimintamalleja ja hyviä käytäntöjä, joilla vastataan hiilineutraaliu-


den ja vihreän siirtymän haasteisiin ja joita voidaan hyödyntää myös hankkeiden päättymisen 


jälkeen. 


 


8) Viestintäsuunnitelma 


Hankkeen toteuttajat ottavat jo hakemusvaiheessa kantaa viestintään, laativat viestintäsuunni-


telman ja raportoivat tarvittaessa viestinnän toteutuksesta. Välittävä viranomainen osaltaan 


viestii yhdessä sovitulla tavalla valtakunnallisista teemahankkeista. 
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Valtakunnallinen teema 


2.1. Erityistavoite: Energiatehokkuustoi-
menpiteiden edistäminen ja kasvihuonekaa-
supäästöjen vähentäminen (ET 2.1.) 


Energiatehokkuus ja kasvihuonekaasu-


päästöjen vähentäminen 


Välittävän toimielimen yhteyshenkilö(t)  Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus: 
Paula Alho, paula.alho@ely-keskus.fi, 0295 037 284 


Koordinaatiohankkeen yhteyshenkilö(t) [Nimi, sähköpostiosoite, puh.nro] 


Ministeriön/ministeriöiden vastuuhenkilö(t)  Ympäristöministeriö: 
Eeva Alho, eeva.alho@gov.fi, 0295 250 011 
Ulla Äänismaa, ulla.aanismaa@gov.fi, 0295 250 428 


Toteutusaika 1.11.2021-31.12.2027 


Rahoituskehysarvio (EU+valtio) 11,5 milj. euroa 


 


 


1) Yhteys EU:n strategioihin, Suomen saamiin maakohtaisiin suosituksiin sekä kansallisiin 


strategioihin ja elpymis- ja palautumissuunnitelmaan 


 


Euroopan vihreän kehityksen ohjelman mukaan EU pyrkii eroon kasvihuonekaasujen netto-


päästöistä vuoteen 2050 mennessä. Energiatehokkuus tunnistetaan ohjelmassa tärkeäksi tavoit-


teeksi, jolla vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä ja samalla muun muassa. varmistetaan kes-


tävä energiahuolto. Ohjelman yksi teema on rakentaminen ja kunnostaminen energia- ja resurs-


sitehokkaalla tavalla. Ohjelmassa todetaan, että EU:n ja jäsenvaltioiden olisi panostettava julki-


sessa ja yksityisessä omistuksessa olevien rakennusten kunnostamiseen. Komissio antoi vuonna 


2020 rakennusten perusparannusstrategian (Renovation Wave Strategy 14.10.2020), jossa esite-


tään toimia ja tavoitteita, joilla pyritään parantamaan Euroopan nykyisen rakennuskannan ener-


giatehokkuutta. Tällä pyritään parantamaan rakennuksissa asuvien ja niitä käyttävien ihmisten 


elämänlaatua, vähentämään Euroopan kasvihuonekaasupäästöjä, edistämään digitalisaatiota 


sekä tehostamaan materiaalien uudelleenkäyttöä ja kierrätystä. 


 


Euroopan komission heinäkuussa 2021 antaman niin kutsutun 55-valmiuspaketin ehdotuksilla 


toimeenpannaan EU:n ilmastolaissa asetetut tavoitteet. Komission Fit for 55 -lainsäädäntöpake-


tin ehdotuksia on yhteensä yli kymmenen mukaan lukien päästökauppadirektiivi, taakanjako-


asetus, LULUCF-asetus, uusiutuvan energian direktiivi, energiatehokkuusdirektiivi, autojen ja 


pakettiautojen CO2-raja-arvot ja hiilirajamekanismi. Komission esityksessä Suomen uutena vel-


voitteena on vähentää taakanjakosektorin (liikenne, rakennusten erillislämmitys, maatalous, jä-


tehuolto, F-kaasut) päästöjä 50 % vuoden 2005 tasoon verrattuna. Lisäksi komissio ehdottaa 


sekä EU:n nykyisen päästökaupan kiristämistä että päästökaupan käytön laajentamista. Laajen-


nuksen myötä rakennusten päästöt tulisivat Euroopan päästökauppajärjestelmän piiriin, millä 


osaltaan pyritään siihen, että eri energialähteiden hinnat ovat suhteessa niiden energiatehokkuu-


teen. 


 


Suomen saamissa komission maakohtaisissa suosituksissa kannustetaan toteuttamaan toimia, 


joilla investointeja keskitetään vihreään siirtymään ja digitaaliseen muutokseen, erityisesti puh-


taaseen ja tehokkaaseen energian tuotantoon ja käyttöön. 
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Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaan Suomi pyrkii olemaan hiilineutraali vuo-


teen 2035 mennessä. Hallitusohjelmassa todetaan, että hiilineutraaliin/vähähiiliseen talouteen 


siirtymiseksi tarvitaan lisäpanostuksia erityisesti biotalouden, kiertotalouden, puhtaan teknolo-


gian ratkaisujen, energiatehokkuuden, päästöttömien energiantuotantomuotojen, energian va-


rastointiratkaisujen ja hiilen talteenoton ja hyödyntämisen kehittämiseksi ja markkinoille saat-


tamiseksi sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan. Hallitusohjelmassa tuodaan myös 


esille, että rakentamisen ja rakennusten päästöjä on vähennettävä, jotta Suomi saavuttaa kansal-


liset ja kansainväliset ilmastotavoitteensa. 


 


Paraikaa on valmisteilla sekä keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman (KAISU) että ilmasto- 


ja energiastrategian uudistaminen. Työ- ja elinkeinoministeriön koordinoima uusi kansallinen 


ilmasto- ja energiastrategia on tarkoitus antaa selontekona eduskunnalle syksyllä 2021. Strate-


gia valmistellaan koordinoidusti ympäristöministeriön koordinoiman keskipitkän aikavälin il-


mastosuunnitelman kanssa, jossa määritellään EU:n päästökauppajärjestelmän ulkopuolisen ns. 


taakanjakosektorin uudet politiikkatoimet. Ilmasto- ja energiastrategia, KAISU ja maankäyt-


tösektorin niin ikään valmisteilla oleva ilmastosuunnitelma laaditaan siten, että ne toteuttamalla 


Suomi saavuttaa hiilineutraaliuden vuoteen 2035 mennessä ja täyttää kiristyvät EU-velvoitteet. 


 


Myös kansallisen ilmastolain uudistaminen on käynnissä. Hallitusohjelman mukaan ilmastolain 


ohjausvaikutusta vahvistetaan nykyisestä. Jotta hiilineutraalisuus, ilmastonkestävyys ja muut 


sitovat kansainväliset ja EU-tason ilmastotavoitteet saavutetaan, ilmastolakia päivitetään siten, 


että tavoite hiilineutraaliudesta vuoteen 2035 mennessä toteutuu. Hallituksen esityksen uudiste-


tuksi ilmastolaiksi on määrä valmistua vuoden 2022 alussa. 


 


Suomen pitkän aikavälin korjausrakentamisen strategia 2020–2050 linjaa kustannustehokkaat 


keinot, joilla olemassa oleva rakennuskanta saatetaan erittäin energiatehokkaaksi ja vähähii-


liseksi vuoteen 2050 mennessä. Siinä esitetään yleiskatsaus Suomen rakennuskannasta, tavoit-


teet energiatehokkuudelle, kustannustehokkaat korjaustoimenpiteet ja niiden rahoitus sekä poli-


tiikkatoimet, joilla edistetään rakennusten korjaamista energiatehokkaiksi ja lämmityksen suh-


teen vähähiiliseksi. Strategia on osa vuonna 2018 voimaan tulleen rakennusten energiatehok-


kuusdirektiivin toimeenpanoa. Strategian toimenpiteille valmistui toimeenpanosuunnitelma ke-


väällä 2021. 


 


Kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen ja energiatehokkuuteen liittyviä hankkeita rahoite-


taan ajalla 2021–2023 myös EU:n elpymisvälineestä (Recovery and Resilience Facility, RRF). 


Valtakunnallisesta teemasta ei voida rahoittaa samoja hankkeita, mutta teeman on tarkoitus tu-


kea osaltaan RRF-kokonaisuuteen sisältyviä energiatehokkuuden ja hiilineutraalisuuden edistä-


misen tavoitteita.  


 


2) Lisäarvo kansalliseen toimintaan ja yhteistyö alueellisen rakennerahastotoiminnan 


kanssa 


Valtakunnallisella toiminnalla haetaan laajempia maakuntarajat ylittäviä skaalautuvia demonst-


raatiohankkeita, jotka pohjautuvat kokeilukulttuuriin ja uusien toimintamallien esiin tuomiseen. 


Huomioidaan alueellinen toiminta ja siihen tehdyt panostukset. 


 


3) Toiminnan kohderyhmät 


Yritykset, kehittämisyhtiöt, kunnat, kuntayhtymät, muut alueelliset toimijat, korkeakoulut, tut-


kimuslaitokset, yhdistykset ja säätiöt 


 







6(11) 


  


 


 


 


4) Toiminnan konkreettinen sisältö ja mahdolliset alateemat; mitä toiminnalla tavoitellaan 


ja millaisia muutoksia nykytilanteeseen odotetaan 


 


Toiminnan tavoitteena on edistää valtakunnallisella tasolla energiatehokkaiden ja vähähiilisten 


ratkaisujen, toimintatapojen- ja mallien kehittämistä ja käyttöönottoa uudis- ja korjausrakenta-


misessa, teollisuudessa, laitoksissa, rakennuksissa sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.  


 


Toiminnalla pyritään myös edistämään energiatehokkuuteen liittyvää innovaatiotoimintaa sekä 


ratkaisujen ja innovaatioiden demonstraatiota ja pilotointia skaalautuvissa ja siirrettävissä hank-


keissa. Lisäksi vahvistetaan yhteistyötä ja osaamisen hyödyntämistä eri sektoreiden (yritys, 


kunnat, tutkimustahot) välillä. Keskeisenä päämääränä on kasvihuonekaasupäästöjen kustan-


nustehokas vähentäminen. 


 


Hankkeiden tulee noudattaa DNSH-periaatetta, etteivät ne saa aiheuttaa merkittävää haittaa 


millekään ympäristötavoitteelle. Tavoitteena on edistää toimenpiteillä synergioita YM:n valta-


kunnallisten teemojen välillä. 


 


Hankkeet voivat liittyä esimerkiksi seuraaviin teeman osa-alueisiin:  


 Energia- ja materiaalitehokkaat elinkaariratkaisut rakentamisessa, ml. korjausrakentami-


nen, sisäilman laatu, rakennusten ilmastokestävyys muuttuvissa olosuhteissa sekä vähä-


hiilisyyden edistäminen olemassa olevaa rakennuskantaa ja muuntojoustavuutta hyö-


dyntämällä 


 Monistettavat ratkaisut teollisuuden ja laitosten teknologioiden ja järjestelmien energia-


tehokkuuden edistämiseen 


 Uusiutuvan energian käyttöönotto, hukkalämmön hyödyntäminen, omaenergiatuotanto  


 Kysyntäjoustoon osallistuminen reservi- ja säätösähkömarkkinoilla 


 Digitaaliset ja älyratkaisut edellä kuvatuissa energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian 


hyödyntämisen toimenpiteissä. 


 


5) Yhteistyö, kumppanuudet, yhteiskehittäminen; mitä toimijoita mukana suunnittelussa ja 


toteutuksessa, missä rooleissa; millä tavoin osallistettu kohderyhmää  


Haettavien hankkeiden tulee lähtökohtaisesti olla useampien toimijoiden yhteistyöhankkeita 


sekä useamman maakunnan alueella toteutettavia. Jo suunnitteluvaiheessa tulee huomioida yh-


teiskehittäminen sekä kohderyhmät. 


 


Ympäristöministeriön vastuulla oleville energiatehokkuus-, ilmastonmuutos- ja kiertotaloustee-


moille perustetaan yksi yhteinen koordinaatiohanke, jonka tehtävänä on vahvistaa toiminnan 


vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta fasilitoimalla kunkin teeman hankkeiden keskinäistä ja teemo-


jen välistä yhteistyötä sekä aktivoida ja verkottaa hakijoita. Koordinaatiohankkeen tarkoitus on 


myös koota yhteen samassa teemassa toimivat valtakunnalliset ja alueelliset rakennerahasto-


hankkeet ja muut keskeiset hankkeet. Hanke vastaa laajasta sisäisestä ja ulkoisesta valtakunnal-


lisen toiminnan tiedottamisesta ja viestinnästä sekä teemaa koskevien parhaiden käytäntöjen 


kokoamisesta ja levittämisestä. 


 


6) Tulosten mittaaminen ja käytettävät indikaattorit 


Tulokset mitataan ja indikaattoritiedot toimitetaan välittävän viranomaisen ohjeistuksen mukai-


sesti noudattaen kansallista rakennerahasto-ohjelmaa ja sen vaatimuksia tulosten ja indikaatto-


reiden mittaamisesta ja toimittamisesta. 


 







7(11) 


  


 


 


 


Valtakunnallisesta teemasta rahoitettaville hankkeille voidaan lisäksi määrittää oma teemakoh-


tainen tulosten mittaamisen ja seurannan toimintatapa (esim. erillisselvitys). 


 


7) Toiminnan jatkuminen teemaan kuuluvien hankkeiden päättymisen jälkeen 


Hankkeen toteuttajat ottavat jo hakemusvaiheessa kantaa hankkeen jatkumiseen ja tulosten 


hyödyntämiseen myös laajemmin. Tavoitteena on, että hankkeiden myötä Suomeen syntyy uu-


sia energiatehokkuuteen liittyviä toimintamalleja ja hyviä käytäntöjä, joilla vastataan hiilineut-


raaliuden ja vihreän siirtymän haasteisiin ja joita voidaan hyödyntää myös hankkeiden päätty-


misen jälkeen. 


 


8) Viestintäsuunnitelma 


Hankkeen toteuttajat ottavat jo hakemusvaiheessa kantaa viestintään, laativat viestintäsuunni-


telman ja raportoivat tarvittaessa viestinnän toteutuksesta. Välittävä viranomainen osaltaan 


viestii yhdessä sovitulla tavalla valtakunnallisista teemahankkeista. 
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Valtakunnallinen teema 


Erityistavoite 2.2. Ilmastonmuutokseen so-
peutumisen, riskien ehkäisemisen ja kata-
strofivalmiuden ja -palautuvuuden edistä-
minen (ET 2.4.)  


Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja hil-


lintätoimet 


Välittävän toimielimen yhteyshenkilö(t)  Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus: 
Paula Alho, paula.alho@ely-keskus.fi, 0295 037 284 


Koordinaatiohankkeen yhteyshenkilö(t) [Nimi, sähköpostiosoite, puh.nro] 


Ministeriön/ministeriöiden vastuuhenkilö(t)  Ympäristöministeriö: 
Eeva Alho, eeva.alho@gov.fi, 0295 250 011 
Ulla Äänismaa, ulla.aanismaa@gov.fi, 0295 250 428 


Toteutusaika 1.11.2021-31.12.2027 


Rahoituskehysarvio (EU+valtio) 4,0 milj. euroa 


 


 


1) Yhteys EU:n strategioihin, Suomen saamiin maakohtaisiin suosituksiin sekä kansallisiin 


strategioihin ja elpymis- ja palautumissuunnitelmaan 


Euroopan vihreän kehityksen ohjelman mukaan EU tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2050 


mennessä. Ohjelmassa todetaan, että toimia ilmastokestävyyden varmistamiseksi, sietokyvyn 


kasvattamiseksi sekä ilmastonmuutoksen vaikutusten estämiseksi ja niihin valmistautumiseksi 


on ehdottomasti tehostettava.  


 


Osana vihreän kehityksen ohjelmaa Euroopan komissio julkaisi helmikuussa 2021 uuden il-


mastonmuutokseen sopeutumisstrategian 'Ilmastokestävä Eurooppa. Strategia vahvistaa ilmas-


tonmuutoksen vaikutuksiin varautumista ja niihin sopeutumista osana ilmastokestävän ja hiili-


neutraalin Euroopan rakentamista vuoteen 2050 mennessä. Strategia sisältää neljä tavoitetta: 


1. Älykkäämpää sopeutumista: tietämyksen lisääminen ja epävarmuuden hallinta, 


2. Systemaattisempi sopeutuminen: politiikan kehittäminen kaikilla tasoilla ja aloilla, 


3. Nopeampaa sopeutumista kautta linjan, 


4. Kansainvälisen ilmastokestävyyden edistäminen. 


 


Osana vihreän kehityksen ohjelmaa neuvosto ja Euroopan parlamentti hyväksyivät kesäkuussa 


2021 asetuksen eurooppalaisesta ilmastolaista, jolla asetetaan oikeudellisesti sitova velvoite 


vähentää EU:n nettokasvihuonekaasupäästöjä vähintään 55 prosentilla vuoden 1990 tasosta 


vuoteen 2030 mennessä sekä saavuttaa ilmastoneutraalius EU-tasolla vuoteen 2050 mennessä. 


Ilmastolaki asettaa sitovat tavoitteet ja velvoitteet EU-tasolla myös ilmastonmuutokseen so-


peutumisen osalta. Eurooppalainen ilmastolaki velvoittaa jäsenmaat laatimaan, toimeenpane-


maan ja seuraamaan kattavia sopeutumispolitiikkoja. Lisäksi laki edellyttää jäsenmailta EU:n 


sopeutumisstrategian toimeenpanoa kansallisen sopeutumispolitiikan kautta. 


 


Suomen saamissa komission maakohtaisissa suosituksissa kannustetaan toteuttamaan toimia, 


joilla investointeja keskitetään vihreään siirtymään ja digitaaliseen muutokseen. Ilmastonmuu-


tokseen sopeutumiseen ja hillintään liittyvät innovaatiot voivat olla Suomelle myös globaali 


kilpailukykytekijä. Suomen saamissa suosituksissa edellytettiin myös sopeutumista koskevan 


tavoitteen ja toimien sisällyttämistä rakennerahasto-ohjelmaan.  
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Suomen Kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma 2022 hyväksyttiin vuonna 


2014. Suunnitelman päämääränä on, että suomalaisella yhteiskunnalla on kyky hallita ilmas-


tonmuutokseen liittyvät riskit ja sopeutua ilmastossa tapahtuviin muutoksiin. Toimenpiteisiin 


sisältyy muun muassa alueellisten ja paikallisten sopeutumistarkastelujen laatimisen edistä-


mistä ja ilmastoriskien arvioinnin ja hallinnan parantamista. Suunnitelman toimeenpanoa eri 


hallinnonaloilla tarkentavat hallinnonalakohtaiset sopeutumisen suunnitelmat ja toimintaohjel-


mat. Seuraava, vuoteen 2030 ulottuvan, kansallisen sopeutumissuunnitelman valmistelu käyn-


nistyi syksyllä 2021 maa- ja metsätalousministeriön johdolla. Sopeutumissuunnitelma anne-


taan eduskunnalle selontekona vuoden 2022 lopulla. 


 


Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaan sisältyy kunnianhimoinen tavoite saavuttaa 


hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää kokonaistalou-


dellisen toimintamallin mukaista kattavaa politiikka- ja toimenpidekokonaisuutta, ja hiilineut-


raalisuus/vähähiilisyys on laajasti integroitu koko hallitusohjelmaan. Hallitus julkisti helmi-


kuussa 2020 ilmastokokouksessaan tiekartan ”Reilulla siirtymällä kohti hiilineutraalia Suo-


mea”, joka määrittelee ilmastotoimien valmistelun aikataulun ja tavoitteet sekä linjaa uusista 


hiilineutraaliutta tukevista toimista. Komission 55-valmiuspaketin ehdotukset tukevat Suomen 


hiilineutraaliustavoitteen saavuttamista. 


 


Ilmastolain uudistaminen on parhaillaan käynnissä hallitusohjelman mukaisesti. Ilmastolain 


ohjausvaikutusta vahvistetaan nykyisestä vuoden 2035 kansallisen hiilineutraalisuustavoitteen 


saavuttamiseksi. Samalla vahvistetaan kansallisen sopeutumispolitiikan tavoitteita ja katta-


vuutta erityisesti poikkihallinnollisten ja alueellisten tarkastelujen kautta. Hallituksen esityk-


sen uudistetuksi ilmastolaiksi on määrä valmistua vuoden 2022 alussa. 


 


Paraikaa on valmisteilla sekä keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman (KAISU) että il-


masto- ja energiastrategian uudistaminen. Ilmasto- ja energiastrategia sisältää toimia, joilla ta-


voitellaan erityisesti energiasektorin kestävyyttä ja toimintavarmuutta muuttuvassa ilmastossa. 


Myös KAISU:n toimenpiteillä voi olla välillisiä vaikutuksia ilmastonmuutokseen sopeutumi-


seen. 


 


Ilmastonmuutokseen liittyviä hankkeita rahoitetaan ajalla 2021–2023 myös EU:n elpymisväli-


neestä (Recovery and Resilience Facility, RRF). Valtakunnallisesta teemasta ei voida rahoittaa 


samoja hankkeita, mutta teeman on tarkoitus tukea osaltaan RRF-kokonaisuuteen sisältyviä 


ilmastotavoitteita ja toimenpiteitä. 


 


2) Lisäarvo kansalliseen toimintaan ja yhteistyö alueellisen rakennerahastotoiminnan 


kanssa 


Valtakunnallisella toiminnalla haetaan laajempia maakuntarajat ylittäviä skaalautuvia demonst-


raatiohankkeita, joissa tunnistetaan kokeilukulttuuri ja uusien toimintamallien esiin tuominen. 


Valtakunnallisessa toiminnassa huomioidaan alueellinen toiminta ja siihen tehdyt panostukset. 


 


3) Toiminnan kohderyhmät 


Yritykset, kunnat ja kuntayhtymät, alueelliset toimijat, tutkimuslaitokset, kehitysyhtiöt, järjes-


töt ja yhdistykset 


 


4) Toiminnan konkreettinen sisältö ja mahdolliset alateemat; mitä toiminnalla tavoitellaan 


ja millaisia muutoksia nykytilanteeseen odotetaan 
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Toiminnan tavoitteena on kehittää ja toteuttaa ilmastonmuutoksen vaikutuksiin ja seurauksiin 


liittyviä varautumis- ja sopeutumistoimia läpileikkaavana teemana kuluttajien ja yhteisöjen il-


mastonmuutokseen sopeutumisen tukeminen. Toiminnalla vahvistetaan alue- ja paikallistason 


toimijoiden sekä elinkeinojen ja yhdyskuntien kykyä varautua muuttuvan ilmaston vaikutuk-


siin. EAKR-ohjelma-asiakirjaan on sisällytetty tämän erityistavoitteen alle myös ilmastonmuu-


toksen hillintään liittyviä tukitoimikoodeja, mm. vähähiiliseen talouteen, ympäristöystävälli-


seen tuotantoprosessiin ja resurssitehokkuuteen liittyen. 


 


Hankkeissa tulee varmistaa DNSH-periaatteen toteutuminen. Hankkeiden tulee mahdollisuuk-


sien mukaan vahvistaa ilmastotyön kokonaisuuden synergioita. Synergiat voivat liittyä esimer-


kiksi yhdyskuntarakenteen ilmastokestävyyteen, ilmastokestävään ruokajärjestelmään, luonto-


pohjaisiin ratkaisuihin, kulttuuri- ja rakennusperinnön suojeluun tai huoltovarmuuden edistämi-


seen hajautetuilla energiaratkaisuilla.  


 


Hankkeet voivat liittyä esimerkiksi seuraaviin teeman osa-alueisiin:  


 Ilmastonmuutoksen hillintään ja siihen sopeutumiseen kytkeytyvät valtakunnalliset kokeilu-


kulttuuriin ja uusien toimintamallien levittämiseen perustuvat hankkeet, mukaan lukien 


luontopohjaiset ratkaisut 


 Hankkeet, joissa kehitetään ja skaalataan innovatiivisia menetelmiä, teknologioita luonto-


pohjaisia ratkaisuja tai hyviksi havaittuja toimintamalleja ja edistetään niiden laajaa käyt-


töönottoa ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi, äärimmäisiin sää- ja vesioloihin varautu-


miseksi ja ilmastoriskien hallitsemiseksi  


 Yhdyskuntarakenteen kokonaisvaltaisen ilmastokestävyyden edistäminen sopeutumisen toi-


milla esimerkiksi hulevedet ja viherrakenne huomioiden.  


 Kehitetään työvälineitä alueellisille ja paikallisille toimijoille ilmastonmuutokseen sopeutu-


miseen ja riskienhallintaan liittyvien suunnittelukäytäntöjen ja -prosessien vahvistamiseksi 


sekä ilmastoriskien ja niiden vaikutusten ennakointiin ja hallintaan  


 Ilmastonmuutokseen sopeutumisen keinoihin, luontopohjaisiin ratkaisuihin ja rahoitusmah-


dollisuuksiin liittyvä valtakunnallinen ohjaus- ja neuvontatoiminta, sekä tuki ilmastotyön 


(sopeutuminen ja hillintä) organisoitumiseen ja resursointiin, ml. ilmastotiekarttojen val-


mistelu, tukiverkostot ja strateginen ja viestinnällinen tuki toimeenpanolle 


 Tuetaan alueiden ja kuntien ilmastonmuutokseen sopeutumista edistävien strategioiden laa-


timiseen liittyvien hyvien käytäntöjen tunnistamista ja levittämistä.  


 


5) Yhteistyö, kumppanuudet, yhteiskehittäminen; mitä toimijoita mukana suunnittelussa ja 


toteutuksessa, missä rooleissa; millä tavoin osallistettu kohderyhmää  


Haettavien hankkeiden tulee lähtökohtaisesti olla useampien toimijoiden yhteistyöhankkeita 


sekä useamman maakunnan alueella toteutettavia. Jo suunnitteluvaiheessa tulee huomioida yh-


teiskehittäminen sekä kohderyhmät. 


 


Ympäristöministeriön vastuulla oleville energiatehokkuus-, ilmastonmuutos- ja kiertotaloustee-


moille perustetaan yksi yhteinen koordinaatiohanke, jonka tehtävänä on vahvistaa toiminnan 


vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta fasilitoimalla kunkin teeman hankkeiden keskinäistä ja teemo-


jen välistä yhteistyötä sekä aktivoida ja verkottaa hakijoita. Koordinaatiohankkeen tarkoitus on 


myös koota yhteen samassa teemassa toimivat valtakunnalliset ja alueelliset rakennerahasto-


hankkeet ja muut keskeiset hankkeet. Hanke vastaa laajasta sisäisestä ja ulkoisesta valtakunnal-


lisen toiminnan tiedottamisesta ja viestinnästä sekä teemaa koskevien parhaiden käytäntöjen 


kokoamisesta ja levittämisestä. 
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6) Tulosten mittaaminen ja käytettävät indikaattorit 


Tulokset mitataan ja indikaattoritiedot toimitetaan välittävän viranomaisen ohjeistuksen mukai-


sesti noudattaen kansallista rakennerahasto-ohjelmaa ja sen vaatimuksia tulosten ja indikaatto-


reiden mittaamisesta ja toimittamisesta, erityistavoitteen: Ilmastonmuutokseen sopeutumisen, 


riskien ehkäisemisen ja katastrofivalmiuden ja -palautuvuuden edistäminen (ET 2.4) mukai-


sesti.  


 


Valtakunnallisesta teemasta rahoitettaville hankkeille voidaan lisäksi määrittää oma teemakoh-


tainen tulosten mittaamisen ja seurannan toimintatapa (esim. erillisselvitys). 


 


7) Toiminnan jatkuminen teemaan kuuluvien hankkeiden päättymisen jälkeen 


Hakija esittää jo hakemusvaiheessa suunnitelman hankkeen toteutuksesta ja sen jatkumisesta 


hankkeen päättymisen jälkeen. Välittävä viranomainen arvioi osaltaan hankkeen menettelyjä 


päättymisen jälkeen. 


 


Tavoitteena on, että hankkeiden myötä Suomeen syntyy uusia ilmastonmuutokseen sopeutumi-


seen ja ilmastonmuutoksen hillintään liittyviä toimintamalleja ja hyviä käytäntöjä, joilla lisä-


tään yhteiskunnan valmiutta ja sopeutumiskykyä varautua sää- ja ilmastoriskeihin ja vastataan 


ilmastokestävyyden, hiilineutraaliuden ja vihreän siirtymän haasteisiin ja joita voidaan hyödyn-


tää myös hankkeiden päättymisen jälkeen. 


 


8) Viestintäsuunnitelma 


Hankkeen toteuttajat ottavat jo hakemusvaiheessa kantaa viestintään, laativat viestintäsuunni-


telman ja raportoivat tarvittaessa viestinnän toteutuksesta. Välittävä viranomainen osaltaan 


viestii yhdessä sovitulla tavalla valtakunnallisista teemahankkeista.  


 


 


 








 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 


 


 
 


 
LIITE 4a (päivitetty 27.10.2021) 


seurantakomitea 16.6.2022 
 


VALINTAMENETTELYT OHJELMAKAUDELLA 2021–2027  


 


1. Seurantakomitea hyväksyy yleisasetuksen1 40 artiklan mukaisesti yleiset valintaperusteet 
ja erityiset valintaperusteet sekä menettelyt, miten välittävä toimielin voi hauissa valikoida 
ja painottaa erityisiä valintaperusteita suhteessa toisiinsa. 


 
 
2. Jokaisen rahoitettavaksi valittavan hakemuksen on täytettävä hanketta koskevat yleiset 


valintaperusteet. Yleiset valintaperusteet perustuvat EU- ja kansalliseen lainsäädäntöön 
(rahoituslaki2 37 §). 


 
 
3. Erityisten valintaperusteiden pisteyttäminen asettaa hakemukset etusijajärjestykseen. 


Jokaisella erityistavoitteella on erityistavoitteen sisältöön perustuvat erityiset 
valintaperusteet. Lisäksi jokaisen erityistavoitteen erityisiin valintaperusteisiin sisältyy neljä 
horisontaalista valintaperustetta (sukupuolten tasa-arvo, EU:n perusoikeuskirja, kestävä 
kehitys, Itämeri-strategia). Kolme tarkentavaa valintaperustetta (alueellinen, teemakohtainen 
ja kestävä kaupunkikehittäminen) ovat valittavissa toimintalinjojen 1-4 erityistavoitteissa ja 
teemakohtainen valintaperuste toimintalinjalla 5. 
 
 


4. Tarkentavat valintaperusteet ovat alueellisia, teemakohtaisia tai kestävää 
kaupunkikehittämistä koskevia perusteita. Tarkentavat valintaperusteet eivät saa olla 
ristiriidassa yleisasetuksen 73 artiklan ja seurantakomitean hyväksymien valintaperusteiden 
kanssa. 
 
a. Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) tehtävänä on (toimeenpanolaki3 20 § 1 mom kohta 


5) laatia ehdotus hallintoviranomaiselle Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan 
ohjelmasta rahoitettavien hankkeiden tarkentaviksi alueellisiksi valintaperusteiksi; 


 
Tarkentava alueellinen valintaperuste: Hanke kohdistuu maakuntien strategioissa 
(erityisesti älykkään erikoistumisen strategia) tunnistettuihin kärkialoihin tai 
kehittämiskohteisiin 


 


                                                   
1 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2021/1060, annettu 24 päivänä 
kesäkuuta 2021, 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 (yleisasetus) 
2 Laki alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta 


757/2021 (rahoituslaki) 
3 Laki alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta 756/2021 
(toimeenpanolaki) 
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b. Valtakunnallisen teeman johtoryhmä (toimeenpanoasetus4 10 § 3 mom) voi tehdä 


välittävälle toimielimelle esityksen valtakunnallisen teeman hankehaussa käytettävistä 
täydentävistä valintaperusteista ja tarvittaessa hakukohtaisista painopisteistä. 


 
Tarkentava teemakohtainen valintaperuste: Hanke kohdistuu valtakunnallisen 
teeman sisällöissä tunnistettuihin painotuksiin 


 
c. Kestävän kaupunkikehittämisen hauissa sovelletaan yleisiä ja erityisiä valintaperusteita 


vastaavasti kuin muissakin hauissa. Ekosysteemisopimuskaupunkien johtoryhmät 
laativat kestävän kaupunkikehittämisen haun painopisteet. Tarkentavan valintaperusteen 
sisältöä täsmennetään hakuilmoituksessa siltä osin, mitä kestävän kaupunkikehittämisen 
hankkeiden haussa painotetaan. Ekosysteemisopimuskaupunkien johtoryhmien roolista 
hankkeiden valinnassa säädetään toimeenpanolaissa (toimeenpanolaki 30 §). 


 
Tarkentava kestävää kaupunkikehittämistä koskeva valintaperuste: Hanke on 
kaupungin ja valtion välisen innovaatioekosysteemisopimuksen mukainen 


 
d. Välittävä toimielin vahvistaa haussa käytettävät tarkentavat valintaperusteet. Välittäviä 


toimielimiä pyydetään ilmoittamaan hallintoviranomaiselle sähköpostitse osoitteeseen 
hvo.tem@gov.fi hauissa käytetyistä tarkentavista alueellisista, teemakohtaisista tai 
kaupunkikehittämisen valintaperusteista. 
 


e. Mikäli seurantakomitea niin päättää, hallintoviranomainen voi raportoida 
seurantakomitean kokouksissa, mitä tarkentavia valintaperusteita hauissa on sovellettu. 
Tämä tapahtuisi ensisijaisesti jälkikäteen kokousta edeltävältä ajalta.  
 
 


5. Välittävä toimielin perustaa haun EURA 2021:een ja vahvistaa haun sisällön sekä haussa 
sovellettavat valintaperusteet.  
a. Välittävä toimielin voi valita kaikki erityistavoitteen sisältöön perustuvat erityiset 


valintaperusteet pisteytettäväksi haussa.   
b. Mikäli välittävä toimielin haluaa rajata hakua ja painottaa valitsemiaan teemoja, voi se 


valikoida haussa pisteytettäväksi vain osan erityistavoitteen sisältöön perustuvista 
erityisistä valintaperusteista. 


c. Horisontaaliset erityiset valintaperusteet (tasa-arvo, EU:n perusoikeuskirja, kestävä 
kehitys, Itämeri-strategia) pisteytetään aina. 


d. Tarkentavia erityisiä valintaperusteita pisteytetään vain siinä tapauksessa, että sellaista 
on päätetty soveltaa haussa.  


e. Pisteskaala on 0-5 pistettä / erityinen valintaperuste lukuun ottamatta horisontaalisia 
valintaperusteita  


f. Horisontaalisten valintaperusteiden (tasa-arvo, EU:n perusoikeuskirja, kestävä kehitys, 
Itämeri-strategia) pisteskaala on 0-3 pistettä / valintaperuste  


g. Haussa sovellettavia erityisiä valintaperusteita voi valikoida niin, että vähintään kolme 
erityistä valintaperustetta kyseisestä erityistavoitteesta tulee pisteytettäväksi kohdassa c. 
mainittujen lisäksi. Mikäli erityisiä valintaperusteita valitaan pisteytettäväksi kolme, näistä 
kolmesta korkeintaan yksi voi olla tarkentava valintaperuste. Yhteensä pisteytettäviä 
valintaperusteita on vähintään 7 kpl.  


h. Mikäli haussa sovelletaan alueellisia, teemakohtaisia tai kestävän kaupunkikehittämisen 
tarkentavia valintaperusteita, täsmentää välittävä toimielin EURA 2021:n hakua 
koskevaan ilmoitukseen selkeästi niiden kulloisenkin sisällön.  


 
 


                                                   
4 Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan 
toimeenpanosta 797/2021 (toimeenpanoasetus) 
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     Liite 4b 24.5.2022 
     Seurantakomitea 16.6.2022 
 
Yleiset valintaperusteet Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan ohjelman varoista rahoitet-
tavissa hankkeissa ohjelmakaudella 2021-2027, PERUSTEET JA OHJE 
 


1. Hakemuksessa kuvatun hankkeen toimenpiteet ja tuen hakija kuuluvat sen rahaston säädös-
ten soveltamisalan piiriin, josta tukea haetaan. Hankkeen toimenpiteet voidaan kohdentaa 
yleisasetuksen liitteessä mainittuun tukitoimityyppiin ja tuettava toiminta on ohjelman erityis-
tavoitteen mukaista. 
Kyllä / Ei 


OHJE: 
Valintaperusteen täyttymistä varten on tarkistettava, että 


- hanke kuuluu rahaston soveltamisalaan  
- hakemuksen mukaisen toiminnan voi luokitella johonkin tukitoimityyppiin ja; 


hanke vastaa ohjelma-asiakirjan erityistavoitteen kuvausta  
- hanke ja tuen hakija ovat asiaan sovellettavien EU:n alue- ja rakennepolitiikkaa koske-


vien EU:n ja kansallisen säädösten mukaisia 
- JTF-hanke toteuttaa alueellista siirtymäsuunnitelmaa 
- kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-hanke toteuttaa EAKR-asetuksen 11 artiklassa ja 


toimeenpanolain 30 §:n 1 momentissa tarkoitettua kestävää kaupunkikehittämistä tu-
kevien yhdennettyjen toimenpiteiden toteuttamiseksi tehtävää suunnitelmaa 


 
Valintaperuste perustuu yleisasetuksen 73 artiklaan.  
 
Toiminnan erityistavoitteen mukaisuus arvioidaan myös erityisten valintaperusteiden täytty-
mistä arvioitaessa.  
 
Valitsemalla Kyllä-vaihtoehdon hakemus voi edetä hyväksyttäväksi. 
 


2. Tuen hakija on julkisoikeudellinen yhteisö tai yksityisoikeudellinen oikeushenkilö. Ryhmä-
hankkeen kaikki hakijat täyttävät tuensaajalle asetetut edellytykset. Yritystukilain mukaisissa 
yrityksen kehittämisavustusta koskevissa hankkeissa hakijana voi olla myös yksityinen elinkei-
nonharjoittaja.  
Kyllä / Ei 


OHJE:  
Y-tunnus tulee hakemuksen tietoihin suomi.fi:stä hakijan kirjauduttua EURA 2021:een ja valit-
tua organisaation, jonka nimissä tukea haetaan (asiointiorganisaatio). Valitun organisaation or-
ganisaatiomuoto tulee automaattisesti hakemuksen tietoihin Y-ATV-palvelusta.  
 
Julkisoikeudellisia yhteisöjä ovat esim. valtion viranomainen ja sen laitos, kunta, kuntayhtymä 
ja seurakunta. Yksityisoikeudellisia oikeushenkilöitä ovat esim. ay, ky, oy, osuuskunta, yhdistys 
ja useimmat säätiöt.   
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Yksityinen elinkeinonharjoittaja (toiminimi/ammatinharjoittaja/liikkeenharjoittaja) on luonnol-
linen henkilö, joka harjoittaa elinkeinoa. 
 
Rahoituslain mukaiset hankkeet ja yritystukilain mukaiset toimintaympäristön kehittämisavus-
tukset: Mikäli tuen hakija on yksityinen elinkeinonharjoittaja, on kohtaan vastattava Ei. Hake-
musta ei voi rahoittaa. 
 
Yritystukilain mukaiset yrityksen kehittämisavustukset: Yksityinen elinkeinonharjoittaja voi olla 
tuen saajana. 
 
Valintaperuste perustuu yleisasetuksen 2 artiklaan, rahoituslakiin ja yritystukilakiin.  
 
Valitsemalla Kyllä-vaihtoehdon hakemus voi edetä hyväksyttäväksi. 
 


3. Hankkeella on konkreettinen hankesuunnitelma, joka pohjautuu tunnistettuun tarpeeseen 
ja joka edistää Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan ohjelman erityistavoitteen tavoit-
teiden tuloksellista toteutumista. Hankkeen eteneminen on seurattavissa ja todennettavissa 
hankesuunnitelman perusteella. 
Kyllä / Ei 


OHJE:  
Valintaperusteen täyttymistä varten arvioidaan hakemusta esimerkiksi tehtyjen taustaselvitys-
ten perusteella; onko hakemuksessa esitetty realistisia, mitattavia tavoitteita sekä miten hank-
keen toimenpiteet on aikataulutettu jne.  
 
Kohta perustuu yleisasetuksen 73 artiklaan ja rahoituslakiin.  
 
Valitsemalla Kyllä-vaihtoehdon hakemus voi edetä hyväksyttäväksi. 
 


4. Tuen hakijalla on riittävät taloudelliset ja muut edellytykset hankkeen toteuttamiseksi. Tuen 
hakijaa ei ole asetettu konkurssiin tai selvitystilaan. Tuen hakija ei ole olennaisesti laiminlyönyt 
velvollisuuksiaan suorittaa veroja tai lakisääteisiä maksuja eikä hakijalla ole olennaisia maksu-
häiriöitä, ellei rahoittava viranomainen erityisestä syystä pidä tuen myöntämistä tarkoituksen-
mukaisena. Tuen hakijan avainhenkilö ei ole syyllistynyt aiemmin avustuksia koskevaan rikok-
seen tai asetettu liiketoimintakieltoon.   
Kyllä / Ei 


OHJE:  
Taloudellisia toimintaedellytyksiä arvioitaessa on tarkasteltava esimerkiksi, onko hakijalla olen-
naisia maksamattomia takaisinperintäsaatavia rahoitusta myöntävälle viranomaiselle itselleen 
tai muille Euroopan unionin rakennerahastovaroista (ohjelmakausi 2014-2020) myönnettyihin 
taikka Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan ohjelman varoista myönnettyihin tukiin liit-
tyen. Samoin taloudellisten toimintaedellytysten arvioimiseksi voidaan selvittää, onko tuen ha-
kijalla mahdollisesti muiden valtionavustusten takaisinperinnästä aiheutuneita maksamattomia 
saatavia (muut rahastot tai valtionavustuslain nojalla myönnettävät). Takaisinperintätietoja voi 
tarkastaa EURA 2014- ja EURA 2021 -tietojärjestelmistä ja muilta valtionapuviranomaisilta. 
Tuen hakijan on itse vakuutettava hakemuslomakkeella, ettei tällä ole maksamattomia takai-
sinperintäsaatavia.  
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Valintaperusteen täyttymistä varten tulee tarkastaa Verohallinnon velvoitteidenhoitoselvityk-
siä (VHS) koskevan rekisterin (selvitystietojärjestelmä) tiedot (laki harmaan talouden selvitys-
yksiköstä 1207/2010). Sen sisältämät tietolähteet ovat esimerkiksi:  
1.Kaupparekisteri 
2.YTJ 
3.Väestötietojärjestelmä 
4.Verohallinnon rekisterit 
5.Tullin rekisterit 
6.Eläketurvakeskuksen rekisterit 
7.Työttömyysvakuutusrahaston rekisterit 
8.Ulosoton rekisterit 
9.Poliisin rekisterit 
10.Oikeusrekisterikeskuksen rekisterit 
 
EURA 2021 -järjestelmän ja asiakastietovarannon (ATV) välillä on yhteys, jonka kautta saadaan 
VHS-raportin lisäksi organisaation tiedot Verohallinnon yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä 
(YTJ) sekä Suomen Asiakastiedon rekistereissä olevat tiedot organisaation tilasta, esimerkiksi 
maksuhäiriöt, muutokset organisaation tilassa, saneeraus- ja konkurssihakemukset ja päätök-
set. Myös tilinpäätöstiedot ovat tarvittaessa saatavilla ATV-palvelun kautta. 
 
Tuen myöntämisestä vaikeuksissa olevalle yritykselle säädetään EAKR –asetuksessa ja ryhmä-
poikkeusasetuksessa. (ryhmäpoikkeusasetus 651/2014 (muut. 1084/2017)) artikla 2 kohta 18)  
 
Rikosrekisteriotteen tarkastus: Tuen myöntämisen edellytysten toteamiseksi välittävä toimielin 
voi rikosrekisterilain (770/1993) 4 a §:n nojalla pyytää tuen hakijaa esittämään rikosrekisteriot-
teen, mikäli välittävä toimielin katsoo sen tapauskohtaisesti tarpeelliseksi. Ote sisältää tiedot 
vain tietyistä rikostuomioista (valtionavustuslaki 688/2001, 7.2 § ja 22.2 §). Koska rikosrekiste-
riotteen sisältämät tiedot kuuluvat erityisiin henkilötietoryhmiin (arkaluonteinen henkilötieto, 
Yleinen tietosuoja-asetus (EU) N:o 679/2016, 9 artikla), on sen tarkastuksessa noudatettava 
seuraavia menettelytapoja: 


- välittävä toimielin esittää pyynnön rahoituslain ja rikosrekisterilain nojalla tuen hakijan 
avainhenkilölle (jokaiselle erikseen) henkilökohtaisesti, joka itse tekee pyynnön otteen 
saamisesta oikeusrekisterikeskukselle 


- avainhenkilö vastaa itse kaikista rikosrekisteriotteen pyytämiseen liittyvistä kustannuk-
sista 


- rikosrekisteriote ei saa olla kuutta kuukautta vanhempi 
- rekisteriotetta ei saa toimittaa sähköpostitse tai kirjeenä, vaan avainhenkilö tuo otteen 


välittävän toimielimen katsottavaksi henkilökohtaisesti tai toimittaa kirjattuna kirjeenä  
- välittävä toimielin tai tuen hakija ei saa ottaa jäljennöstä rikosrekisteriotteesta eikä tal-


lettaa sitä itselleen 
- rekisteriote tarkastetaan ja palautetaan viipymättä takaisin sen esittäneelle henkilökoh-


taisesti tai palautetaan kirjattuna kirjeenä  
- rekisteriotteesta ilmenevien tietojen ilmaiseminen on kiellettyä pois lukien ne henkilöt, 


jotka välttämättä tarvitsevat niitä virkansa puolesta myöntöedellytysten selvittämiseen 
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- otteen tarkastamisesta laaditaan pöytäkirja, joka on allekirjoitettava ja joka arkistoi-
daan välittävän toimielimen arkistointisuunnitelman mukaisesti (rikosrekisteritieto on 
salassa pidettävä, julkisuuslaki 621/1999 24.1 § kohta 28)  


- pöytäkirjasta on käytävä ilmi, että tarkastus on tehty, päivämäärä, tarkastuspaikka ja 
tarkastuksen suorittaja, mutta pöytäkirjaan ei kirjoiteta tarkastuksen kohteen nimeä, 
eikä pöytäkirjaa saa tallentaa EURA 2021 -järjestelmään 


- EURA 2021 -järjestelmän yleisten valintaperusteiden arviointia koskeviin perusteluihin 
kirjataan yleisellä tasolla, että rikosrekisteriote on tarkastettu     


 
Valintaperuste perustuu rahoituslakiin ja yritystukilakiin. 
 
Valitsemalla Kyllä-vaihtoehdon hakemus voi edetä hyväksyttäväksi. 
 


5. Hankkeelle on hakemuksessa esitetty tarkoituksenmukaiset resurssit. Tuen hakijalla on tar-
vittava osaaminen hankesuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.  
Kyllä / Ei 


OHJE:  
Hankkeen resurssien tarkoituksenmukaisuus tarkoittaa resurssien riittävyyttä ja kohtuulli-
suutta suhteessa hankkeen tavoitteisiin. Resursseilla tarkoitetaan sekä henkilöstöä että hank-
keen rahoitussuunnitelmassa esitettyjä taloudellisia resursseja. Henkilöresursseja arvioitaessa 
huomioidaan mm. hankehenkilöstön riittävä osaaminen ja määrä suhteessa hankkeen kokoon 
ja luonteeseen.  
 
Valintaperusteen täyttymisen arvioimiseksi välittävä toimielin voi tehdä laskelmia hankkeen 
arvioitujen kustannusten kohtuullisuudesta. Tällaisia voivat olla esimerkiksi laskelmat  


- hankkeen kokonaiskustannukset per osallistuja 
- palvelun kustannus per osallistuja, mikäli ne ovat hankesuunnitelmasta selvästi eriteltä-


vässä.  
- hankehallinnon kustannusten määrä suhteessa kokonaiskustannuksiin  
- esitettyjen resurssien suhde yleiseen hintatasoon hyödyntämällä mm. aiempia koke-


muksia kohtuullisista kustannuksista toiminnan sisällön ja/tai alueen hintatasosta. 
 
Valintaperuste perustuu yleisasetuksen 73 artiklaan ja rahoituslakiin. Valintaperusteella on si-
sällöllinen yhteys kohtiin 4 ja 13.  
 
Valitsemalla Kyllä-vaihtoehdon hakemus voi edetä hyväksyttäväksi. 
 


6. Tuen hakijalla on riittävät edellytykset vastata hankkeella aikaansaadun toiminnan jatkuvuu-
desta hankkeen päättymisen jälkeen, jollei tämä ole hankkeen luonteen vuoksi tarpeetonta. 
Kyllä / Ei / Ei koske hanketta 
Ei koske hanketta -vaihtoehto valitaan, kun hakemuksen mukaisen toiminnan luonteen vuoksi 
toiminnan ei oleteta jatkuvan hankkeen päättymisen jälkeen. 


OHJE:  
Hankkeen rahoittamisen lähtökohtana hankesuunnitelmassa on, että hankkeella aikaansaa-
dulla toiminnalla on merkitystä tai käyttöarvoa hankkeen päättymisen jälkeen. Poikkeuksen 
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tähän voivat tehdä hankkeet, joiden toiminnan luonteen vuoksi toiminnan ei oleteta jatkuvan 
hankkeen päättymisen jälkeen. Poikkeuksia voivat olla esimerkiksi kokeiluhankkeet.  
 
Valintaperusteen täyttymistä arvioidaan seuraavien kysymysten pohjalta: 


 Ilmeneekö hakemuksesta, että toiminnan jatkuvuutta on suunniteltu?  


 Miten on varmistuttu, että hankkeella aikaansaadulla toiminnalla on jatkuvuutta hank-
keen päättymisen jälkeen?  


 Millaiset edellytykset hankkeen toteuttajalla on toiminnan jatkuvuuden varmista-
miseksi hankkeen päättymisen jälkeen?  


 
Valintaperuste perustuu rahoituslakiin. 
 
Valitsemalla Kyllä tai Ei koske hanketta -vaihtoehdon hakemus voi edetä hyväksyttäväksi. 
 


7. Tuen hakijalla ei ole aiemmin myönnetyn, ryhmäpoikkeusasetuksen (EU) N:o 651/2014 
muut. 1084/2017 mukaista, valtiontuen takaisinperintäpäätökseen perustuvaa maksamatonta 
täytäntöönpanokelpoista saatavaa. 
Kyllä / Ei / Ei koske hanketta 
Ei koske hanketta- vaihtoehto valitaan, kun kyse on muusta tukimuodosta kuin ryhmäpoik-
keusasetuksen nojalla myönnettävästä yrityksen kehittämisavustuksesta. 


OHJE:  
Jos tukea on tarkoitus myöntää ryhmäpoikkeusasetuksen (RPA 651/2014 (muut. 1084/2017)) 
mukaisena valtiontukena (yrityksen kehittämisavustus), on selvitettävä, koskeeko hakijaa ryh-
mäpoikkeusasetuksen 1 artiklan 4 kohdan a alakohdassa tarkoitettu Euroopan komission aikai-
sempaan päätökseen perustuva maksamaton perintämääräys, jossa tuki on julistettu sääntö-
jen vastaiseksi ja sisämarkkinoille soveltumattomaksi. Hakijan on itse vakuutettava hakemuslo-
makkeella, ettei tällä ole maksamattomia takaisinperintäsaatavia. 
 
Valintaperuste perustuu ryhmäpoikkeusasetukseen (artikla 1, kohta 4) ja yritystukilakiin. 
 
Valitsemalla Kyllä tai Ei koske hanketta -vaihtoehdon hakemus voi edetä hyväksyttäväksi. 
Ei koske hanketta- vaihtoehto valitaan aina, kun kyse on muusta tukimuodosta kuin ryhmä-
poikkeusasetuksen nojalla myönnettävästä yrityksen kehittämisavustuksesta. 
 


8. Hankesuunnitelman mukaan hanke ei sisällä toimintaa, joka on ollut osa sellaista aiempaa 
toimea, jossa on toteutettu yleisasetuksen 66 artiklan mukainen siirtäminen tai jossa on kyse 
yleisasetuksen 65 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetusta tuotannollisen toiminnan siir-
tämisestä suuralueelta toiselle. 
Kyllä / Ei 


OHJE:  
Rahoituslain nojalla rahoitettavien hankkeiden hakemuslomakkeella hakijan on itse vakuutet-
tava, että hankkeen toimenpiteet eivät kohdistu samaan tai saman tyyppiseen toimintaan, joka 
on siirretty toisella suuralueella sijaitsevaan toimipaikkaan siten, että työpaikkoja menetetään 
alkuperäisessä toimipaikassa. 
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Yleisasetuksen 66 artiklassa kielletään valtiontuen myöntäminen asetuksen 2 artiklan 26 kohdan 
mukaisesta toiminnan siirtämisestä aiheutuviin kustannuksiin. Siirtämisellä tarkoitetaan ryhmä-
poikkeusasetuksen (RPA 651/2014 (muut. 1084/2017)) 2 artiklan 61a kohdassa säädetyllä ta-
valla saman tai samankaltaisen toiminnan tai sen osan siirtämistä alkuperäisestä toimipaikasta 
toiseen toimipaikkaan, jossa tuettu investointi toteutetaan (tuettu toimipaikka). Toiminnan siir-
tämisestä on kyse, jos alkuperäisessä ja tuetussa toimipaikassa tuotettu tuote tai palvelu palve-
lee ainakin osittain samaa tarkoitusta ja täyttää saman tyyppisten asiakkaiden vaatimukset tai 
tarpeet, ja työpaikkoja menetetään samassa tai samankaltaisessa toiminnassa jossakin tuen saa-
jan alkuperäisessä toimipaikassa. 
 
Mikäli tuki myönnetään ryhmäpoikkeusasetuksen nojalla, on otettava huomioon lisäksi ryhmä-
poikkeusasetuksen artiklan 14 kohdan 16 määräajat: Tuensaajan on vahvistettava, että se ei 
ole kahden tuen hakemista edeltävän vuoden aikana siirtänyt toimintoja toimipaikkaan, jossa 
on tarkoitus toteuttaa alkuinvestointi, johon tukea haetaan. Tuensaajan on myös sitouduttava 
siihen, ettei se tee niin myöskään kahden vuoden aikana sen alkuinvestoinnin loppuun saatta-
misesta, johon tukea haetaan.  
 
Valintaperuste perustuu yleisasetuksen 73 artiklaan. 
 
Valitsemalla Kyllä-vaihtoehdon hakemus voi edetä hyväksyttäväksi.  
 


9. Hanke ei sisällä toimintaa, josta komissio on antanut toimintaan suoraan kohdistuvan perus-
tellun lausunnon SEUT-sopimuksen 258 artiklassa tarkoitetusta rikkomisesta, joka vaarantaa 
menojen laillisuuden ja sääntöjenmukaisuuden tai toimien toteuttamisen. 
Kyllä / Ei 


OHJE:  
Tukea ei myönnetä sellaiseen toimintaan, josta komissio on antanut lausunnon SEUT-sopimuk-
sen artiklassa 258 tarkoitetusta rikkomuksesta.  
 
Valintaperusteen täytymistä arvioidaan perustuen esimerkiksi seuraaviin EU- ja kansallisiin tie-
tolähteisiin: 
https://um.fi/julkaisut-aiheittain 
https://um.fi/eu-tuomioistuin-ja-eu-rikkomusasiat 
Tarkistuksen tukena hallintoviranomainen ylläpitää taulukkoa rikkomistapauksista. 
 
Rikkomistapauksien haku löytyy lisäksi EU:n komission nettisivuilta (Euroopan komissio / Eu-
roopan komissio työssään / EU:n lainsäädännön soveltaminen / Rikkomistapaukset / Rikko-
mista koskevat päätökset) 
https://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_de-
cisions/  
 
Valintaperuste perustuu yleisasetuksen 73 artiklaan. 
 
Valitsemalla Kyllä-vaihtoehdon hakemus voi edetä hyväksyttäväksi. 
 


10. Tukea ei myönnetä yleisenä toimintatukena.  



https://um.fi/julkaisut-aiheittain

https://um.fi/eu-tuomioistuin-ja-eu-rikkomusasiat

https://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/

https://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/
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Kyllä / Ei 


OHJE:  
Valintaperusteen täyttymistä varten arvioidaan mm. hankeorganisaation perustehtävää ja 
ydintoimintaa verrattuna hankesuunnitelmassa esitettyyn toimintaan. Hankkeen toiminnan 
tulee olla perustoimintaan lisäarvoa tuottavaa. Toiminnan tuloksia tulee olla osoitettavissa pe-
rustoiminnasta eriteltyinä. Hankkeen saamaa tukea ei voida käyttää yleisenä toimintatukena, 
jolla rahoitetaan tuensaajan tavanomaista toimintaa. 
  
Valintaperuste perustuu rahoituslakiin. 
 


11. Haettavalla tuella on merkittävä vaikutus tuen käytön kohteena olevan toiminnan toteutta-
miseksi. 
Kyllä / Ei 


OHJE:  
Valintaperusteen täyttymistä varten arvioidaan selvittämällä, mikä merkitys tuella on hank-
keen kannalta. Tässä yhteydessä arvioidaan, toteutuisiko hanke lainkaan, viivästyisikö hanke 
merkittävästi, toteutuisiko se merkittävästi pienempänä tai vähemmän korkeatasoisena ilman 
rahoitusta EU:n alue- ja rakennepoliittisen ohjelman varoista. 
 
Valintaperuste perustuu rahoituslakiin ja yritystukilakiin. 
 
Valitsemalla Kyllä-vaihtoehdon hakemus voi edetä hyväksyttäväksi. 
 


12. Kehittämishankkeen tulokset ovat yleisesti hyödynnettävissä. Jos kehittämishankkeen toi-
menpiteisiin osallistuu hyödynsaajina taloudellista toimintaa harjoittavia yksiköitä, vaatimusta 
ei sovelleta näiden hyödynsaajien toiminnan tuloksiin siltä osin, kun tuki on kohdennettu niille 
tukipäätöksessä vähämerkityksisenä tukena. Tällaisilla maakuntien liittojen rahoittamilla hank-
keilla tulee olla laajempia aluekehitysvaikutuksia. Tätä kohtaa ei sovelleta, kun tuki myönne-
tään yritystukilain nojalla yrityksen kehittämisavustuksena. 
Kyllä / Ei / Ei koske hanketta 
Ei koske hanketta- vaihtoehto valitaan, kun kyse on yrityksen kehittämisavustuksesta 


OHJE: 


Lähtökohtaisesti hankkeen tuloksia tulee olla mahdollista hyödyntää muuallakin kuin tuensaa-
jan omassa organisaatiossa. Valintaperusteen täyttymistä varten arvioidaan mm. sitä, onko 
hankesuunnitelmassa rajattu hankkeen tulosten käyttöä tai jatkohyödyntämistä sekä miten tu-
losten saavutettavuuteen on kiinnitetty huomiota.  


Yleistä hyödynnettävyyttä koskeva vaatimus ei koske rahoituslain mukaisia investointihank-
keita eikä yritystukilain mukaisia yrityksen kehittämisavustushankkeita. Vaatimus koskee kui-
tenkin toimintaympäristön kehittämisavustushankkeita.  
 
Jos kehittämishankkeen toimenpiteisiin osallistuu hyödynsaajina taloudellista toimintaa har-
joittavia yksiköitä, tulosten yleisesti hyödynnettävyyden edellytystä ei sovelleta niiden toimin-
taan siltä osin kuin tuki on tukipäätöksessä kohdennettu taloudellista toimintaa harjoittaville 
yksiköille vähämerkityksisenä tukena. 







8(10) 


  


 


 


 


Valintaperuste perustuu rahoituslakiin. 


Valitsemalla Kyllä tai Ei koske hanketta -vaihtoehdon hakemus voi edetä hyväksyttäväksi. 
Ei koske hanketta- vaihtoehto valitaan aina, kun kyse on yrityksen kehittämisavustuksesta. 
 


13. Tuen hakijalla on riittävät toimintaedellytykset ja tarvittavat taloudelliset resurssit käyttö- 
ja ylläpitokustannusten kattamiseksi hankkeessa, jossa on infrastruktuuri- tai tuotannollisia in-
vestointeja.  
Kyllä / Ei / Ei koske hanketta 
Ei koske hanketta -vaihtoehto valitaan, kun kyse ei ole infrastruktuuri- tai tuotannollisista in-
vestoinneista  


OHJE:  
Jos hankkeeseen sisältyy infrastruktuuri- tai tuotannollisia investointeja, on tuen hakijalla ol-
tava riittävät toimintaedellytykset ja tarvittavat taloudelliset resurssit investointien myötä syn-
tyville investointien käyttö- ja ylläpitokustannuksista vastaamiseen. Kustannuksia voi aiheutua 
esimerkiksi investointien huoltamisesta, päivityksistä ja lisäosista taikka johtuen tietynlaiseen 
uuden osaamisen tarpeesta, toimintaympäristön muutoksista taikka lisenssimaksuista. Tuen 
hakijan edellytyksiä arvioitaessa tulee ottaa huomioon hankkeen toteutusajan lisäksi hankkeen 
pysyvyyttä (yleisasetus 65 artikla) koskevat vaatimukset.  
 
Valintaperusteen täyttymistä arvioidaan esimerkiksi tuen hakijan taloudellista tilaa, maksu-
käyttäytymistä ja vakavaraisuutta koskevien tietojen perusteella.  
 
Valintaperuste perustuu yleisasetuksen 73 artiklaan ja rahoituslakiin ja yritystukilakiin. 
 
Valitsemalla Kyllä tai Ei koske hanketta -vaihtoehdon hakemus voi edetä hyväksyttäväksi. 
 


14. Yritystukilain (758/2021) mukaisena yrityksen kehittämisavustuksena rahoitettavaan hank-
keeseen tai toimintalinjalla 3 rahoitettavaan hankkeeseen sisältyvät aineelliset investoinnit tai 
toimintalinjalla 7 rahoitettavat biomassan lisääntyvään käyttöön tai turvesoiden ennallistami-
seen ja jälkikäyttöön liittyvät investoinnit ovat DNSH (Do No Significant Harm) -periaatteen 
mukaisia. 
Kyllä / Ei / Ei koske hanketta 
Ei koske hanketta -vaihtoehto valitaan, mikäli kyse on muusta kuin aineellisia investointeja si-
sältävästä yrityksen kehittämisavustuksena tai toimintalinjalla 3 rahoitettavasta hankkeesta tai  
toimintalinjalla 7 rahoitettavasta muusta kuin biomassan lisääntyvään käyttöön tai turvesoiden 
ennallistamiseen ja jälkikäyttöön liittyviä investointeja sisältävästä hankkeesta 


OHJE: 
 
Tämä kohta koskee: 


- yritystukilain (758/2021) mukaisena yrityksen kehittämisavustuksena rahoitettavia 
EAKR- tai JTF-hankkeita 


- EAKR-toimintalinjan 3 hankkeita  
kun rahoitettavaan hankkeeseen sisältyy aineellisia investointeja.  
- JTF:llä rahoitettavia toimenpiteitä, kun kyse on biomassan lisääntyvään käyttöön ja tur-


vesoiden ennallistamiseen ja jälkikäyttöön liittyvistä investoinneista. 
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Ohje jatkuu… 
  


 
 
 


15. Ympäristövaikutusten arviointi on tehty hankkeelle, jolla on merkittäviä ympäristövaikutuk-
sia. 
Kyllä / Ei / Ei koske hanketta 
Ei koske hanketta -vaihtoehto valitaan, kun kyse ei ole toiminnasta, joka edellyttää ympäristö-
vaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaan laissa tarkoitetun arvioinnin tekemistä. 


OHJE:  
Valintaperusteen täyttymistä arvioidaan selvittämällä, onko hakemuksen mukainen toiminta 
sellaista toimintaa, joka edellyttää ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 
(252/2017, YVA-laki) mukaan laissa tarkoitetun arvioinnin tekemistä. Jos toiminnasta on teh-
tävä YVA-lain mukainen ympäristövaikutusten arviointi (YVA) on lisäksi arvioitava, onko YVA 
tehty asianmukaisesti. Arvioinnin tulee sisältää kuvaus kohtuullisista vaihtoehdoista, jotka ovat 
varteenotettavia hankkeen kannalta, ml. tapauskohtaisesti hahmotelma ympäristön nykytilan 
todennäköisestä kehityksestä siinä tapauksessa, että hanketta ei toteuteta (perusskenaario). 
 
Valintaperuste perustuu yleisasetuksen 73 artiklaan. 
 
Valitsemalla Kyllä tai Ei koske hanketta -vaihtoehdon hakemus voi edetä hyväksyttäväksi. 
 


16. Hankkeen infrastruktuuri-investoinnille, jonka odotettu elinkaari on vähintään viisi vuotta, 
on tehty ilmastokestävyyden arviointi.  
Kyllä / Ei / Ei koske hanketta 
Ei koske hanketta -vaihtoehto valitaan, kun kyse on yrityksen kehittämisavustushakemuksesta 
tai ESR-hakemuksesta. Muiden hakemusten osalta Ei koske hanketta -vaihtoehto valitaan, jos 
kyse ei ole infrastruktuuri-investoinnista. Ei koske hanketta -vaihtoehto valitaan myös, jos inf-
rastruktuuri-investoinnin odotettu elinkaari on alle viisi vuotta. 


OHJE:  
Ilmastokestävyyden varmistaminen tarkoittaa prosessia, joka estää infrastruktuurin haavoittu-
vuuden mahdollisille pitkän aikavälin ilmastovaikutuksille, varmistaen, että energiatehokkuu-
den periaatetta noudatetaan ja että hankkeesta aiheutuvat kasvihuonepäästöt ovat yhdenmu-
kaiset EU:n pitkän aikavälin ilmastotavoitteen kanssa. EU:n tavoite on olla ilmastoneutraali 
vuonna 2050, mikä tarkoittaa, että kasvihuonekaasujen nettopäästöjen tulee olla sanottuna 
ajankohtana nolla. 
 
Infrastruktuuri on yhteiskunnan perusrakenne. Tässä ohjelmassa käsitteellä tarkoitetaan ensi-
sijassa yhteiskunnan teknistä perusrakennetta, johon kuuluvat ainakin liikenne- ja teknisen 
huollon verkot. Katso määritelmän viitekehys jäljempänä.  
 
Odotettu elinkaari tarkoittaa ajanjaksoa rakentamisen aloittamisesta sen käytöstä poistami-
seen tai purkamiseen.  
 
Valintaperusteen täyttymiseksi on arvioitava:  


1. Sisältääkö hankesuunnitelma infrastruktuuri-investoinnin?  
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Jos ei, niin vastaa ’Ei koske hanketta’. Jos kyllä, niin 
2. onko sen odotettu elinkaari vähintään viisi vuotta?  


Jos ei, niin vastaa ’Ei koske hanketta’. Jos on, niin 
3. onko ilmastokestävyyden arviointi tehty?  


Jos ei, niin vastaa ’Ei’. Hakemusta ei voi rahoittaa. Jos on, niin  
4. onko suunniteltu infrastruktuuri-investointi ilmastokestävä?  


Jos ei, niin vastaa ’Ei’. Hakemusta ei voi rahoittaa.  
Jos on, niin vastaa ’Kyllä’.  


 
Jos infrastruktuuri-investointi kuuluu YVA –lainsäädännön piiriin, on päällekkäisten arviointien 
välttämiseksi hyvä huomioida, että YVA- lainsäädännön edellyttämät YVA:n kohteet voivat si-
sältää myös ilmastokestävyyden arvioinnin tai osia siitä.  
 
Valitsemalla Kyllä tai Ei koske hanketta -vaihtoehdon hakemus voi edetä hyväksyttäväksi.  
 
”Yhdyskuntarakenteen kannalta tärkeä alakäsite on perusrakenne eli infrastruktuuri, johon luetaan sekä 


sosiaalinen että tekninen infrastruktuuri. Edelliseen kuuluvat erilaiset julkiset ja yksityiset palvelut, jäl-


kimmäiseen liikenne- ja teknisen huollon verkot. Perusrakenteen tehtävä on tyydyttää yhdyskuntien pe-


rustoimintojen (asuminen, työnteko) tarvitsemia materiaali-, energia- yms. tarpeita ja ylläpitää tähän 


toimintaan tarvittavia yhteyksiä (liikennettä, kuljetuksia, tietoliikennettä). Liikenneverkkoon sisältyvät 


tie- ja katuliikenneverkot, rataverkot sekä vesi- ja ilmaliikenneverkot. Teknisen huollon verkkoon sisälty-


vät vesihuolto (vedenotto, -puhdistus ja jakelu, sade- ja jätevesiviemärit ja jäteveden puhdistus laitoksi-


neen), energiahuolto (sähkö-, kaasu- ja kaukolämpöverkko laitoksineen, polttoaineiden varastointi ja 


jakelu), jätehuolto ja tietoliikenneverkot (langallinen ja langaton viestintä, yksilöllinen ja joukkotiedo-


tus).”  
2002 Heinonen Sirkka, Kasanen Pirkko, Walls Mari: Ekotehokas yhteiskunta - Haasteita luonnon ja ihmisen systeemien yhteen-


sovittamiselle. Ympäristöklusterin kolmannen ohjelmakauden esiselvitysraportti, s. 18. Julkaisija ympäristöministeriö. Julkaisu-


sarja Suomen ympäristö 598. 


 


17. Hakemuksen mukainen toiminta on alueen älykkään erikoistumisen strategian painopistei-
den mukaista. 
Kyllä / Ei / Ei koske hanketta 
Ei koske hanketta -vaihtoehto valitaan, kun kyse on muusta kuin erityistavoitteeseen 1.1. koh-
distetusta hakemuksesta. 


OHJE:  
Valintaperusteen täyttymistä arvioidaan niiden hakemusten osalta, jotka on kohdistettu eri-
tyistavoitteeseen 1.1. Valintaperusteen täyttymistä arvioidaan selvittämällä, onko hakemuksen 
mukainen toiminta alueen älykkään erikoistumisen strategian painopisteiden mukaista.  
 
Valintaperuste perustuu yleisasetuksen 15 artiklaan.  
 
Erityistavoitteessa 1.1. valitsemalla Kyllä –vaihtoehdon hakemus voi edetä hyväksyttäväksi.  
 
Ei koske hanketta- vaihtoehto valitaan aina, kun kyse on muusta erityistavoitteesta kuin 
1.1:stä.  
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  VN/14836/2021   
Esityslista 
16.6.2022 


 
 
 
Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 -ohjelman seurantakomitean kokous  
 
Ajankohta: 16.6.2022 kello 9.00 – 16.15 


Paikka: NiemiCampus, Mukkulankatu 19, Lahti. Tila A109-A116 


 


Asialista 


1. Kokouksen avaus ja tervetulosanat 


Seurantakomitean puheenjohtaja Johanna Osenius avaa seurantakomitean ensimmäisen 
virallisen kokouksen 


Päätösesitys: Merkitään puheenvuoro tiedoksi 


2. Kokouksen järjestäytyminen ja päätösvaltaisuuden toteaminen  


- Todetaan jäsen- tai muut muutokset seurantakomitean kokoonpanossa (liite 1 
toimitetaan myöhemmin) 


- Todetaan seurantakomitean jäsenet, pysyvät asiantuntijat ja muut edustajat. 


Päätösesitys: Todetaan kokous päätösvaltaiseksi 


3. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen  


Päätösesitys: Hyväksytään 15.10.2021 epävirallisen seurantakomitean kokouksen muistio 
(liite 2) 


4. Esityslistan hyväksyminen 


Päätösesitys: Hyväksytään esityslista 


5. Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan 
ohjelma 


erityisasiantuntija Harri Ahlgren ja johtava asiantuntija Valtteri Karhu esittelevät Euroopan 
komission 5.5.2022 hyväksymän Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 ohjelman keskeiset 
tavoitteet ja sisällöt. 


Päätösesitys: Merkitään puheenvuorot tiedoksi 
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6. Seurantakomitean jäsenten odotukset uudelle ohjelmalle ja kokemukset 
keväällä avautuneista ensimmäisistä hakukierroksista  


Päätösesitys: Merkitään käyty keskustelu tiedoksi 


7. Seurantakomitean työjärjestyksen hyväksyminen 


Johtava asiantuntija Valtteri Karhu esittelee seurantakomitean työjärjestyksen ja 


tarkennukset, jotka on tehty 15.10.2021 hyväksyttyyn työjärjestykseen. 


 


liite 3 Työjärjestys 


 


Päätösesitys: Hyväksytään seurantakomitean työjärjestys 


8. Hankkeiden valintaperusteet  


Erityisasiantuntija Kaisa Saarinen ja erityisasiantuntija Harri Ahlgren esittelevät täydennykset 
15.10.2021 ja 28.2.2022 hyväksyttyihin valintaperusteisiin. 


liite 4a Valintamenettelyt 
liite 4b Yleiset valintaperusteet ja niiden ohje 
liite 4c Erityiset valintaperusteet 


Päätösesitys: Hyväksytään hankkeiden valintaperusteet 


9. Seurantakomitean sihteeristön kokoonpano 


Todetaan seurantakomitean sihteeristön jäsenet ja mahdolliset muutokset kokoonpanoon  


liite 5 sihteeristön kokoonpano 


Päätösesitys: Merkitään tiedoksi 


10. ESR+:n valtakunnallisten teemojen esittely  


Erityisasiantuntija Kati Torniainen ja ohjaavat ministeriöt esittelevät valtakunnallisen ESR+ 
toiminnan tavoitteet ja keskeiset toimenpiteet. Vs. rahoituspäällikkö Niina Lamberg ELY-
keskuksesta esittelee valtakunnallisten teemojen hallintomallin. 


liite 6 ESR+ valtakunnalliset teemakuvaukset 2021-2027 


Päätösesitys: Merkitään tiedoksi 


11. Innovatiiviset kaupungit ja yhteisöt 


Neuvotteleva virkamies Mika Pikkarainen kestävän kaupunkikehittämisen ja valtakunnallisen 
innovaatio- ja osaamisverkostot teeman tavoitteita ja keskeisiät toimenpiteitä. 


liite 7a SUD ITI strategia 
liite 7b EAKR innovaatiot ja osaamisverkostot valtakunnallinen teemakuvaus  


Päätösesitys: Merkitään tiedoksi 
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12. Vihreä siirtymä 


Ympäristöministeriön asiantuntija esittelee ympäristöministeriön valtakunnallisten EAKR 
teemojen tavoitteet ja keskeiset toimenpiteet. 


Liite 8 Ympäristöministeriön hallinnonalan valtakunnalliset EAKR teemakuvaukset 


Päätösesitys: Merkitään tiedoksi 


13. Muut asiat 


14. Seuraava kokous 


Päätösesitys: Seuraava seurantakomitean varsinainen kokous järjestetään joulukuussa 


15. Kokouksen päättäminen 


 
 








 


 


VN/14836/2021 
luonnos 1.11.2021 


 


UUDISTUVA JA OSAAVA SUOMI 2021-2027 -OHJELMAN SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 


 


Ajankohta: perjantai 15.10.2021, klo 10.30-15.20 
Paikka: etäyhteyksin 
 


Muistio 


1. Kokouksen avaus ja tervetulosanat 
Seurantakomitean puheenjohtaja Johanna Osenius avasi seurantakomitean 
ensimmäisen kokouksen. Puheenvuoro merkittiin tiedoksi. 


 
2. Kokouksen järjestäytyminen ja päätösvaltaisuuden toteaminen 


Neuvotteleva virkamies Tapani Kojonsaari totesi kokouksen päätösvaltaiseksi, sillä 
jäsenistä yli puolet oli paikalla kokouksessa. Osallistujat on kirjattu osallistujalistaan (liite). 


 
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. 


 
 


3. Esityslistan hyväksyminen 
 


Asialista hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 
 


4. Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan -ohjelma 
tukee Suomen kasvua, kilpailukykyä ja työllisyyttä 
 
Ylijohtaja Marja-Riitta Pihlman työ- ja elinkeinoministeriöstä esitteli asian. Puheenvuoro 
merkittiin tiedoksi.  
 


5. Komission odotukset Suomen ohjelmalle: kommenttipuheenvuorot 
 
Komission puheenvuorot pitivät Head of Unit Angela Martinez-Sarasola, DG REGIO sekä 
Deputy Head of Unit Aurimas Andrulis, DG EMPL. Puheenvuorot merkittiin tiedoksi. 
 


 
6. Ohjelmahallinto tukemassa sujuvaa toimeenpanoa 


Neuvotteleva virkamies Jenni Hyvärinen esitteli ohjelmahallintoa. Seurantakomitea 
merkitsi asian tiedoksi. 
 


 
7. Seurantakomitean työjärjestyksen hyväksyminen 







  


Erityisasiantuntija Helinä Yli-Knuutila esitteli asian. Seurantakomitea hyväksyi 
työjärjestyksen liitteen 2b mukaisesti seuraavilla muutoksilla: 
 


- Lisätään §4 uusi asiakohta: ”9. tilanteen mukaan edistymistä julkisten laitosten, 
kumppaneiden ja tuensaajien hallinnollisten valmiuksien kehittämisessä;” 
 


- Lisätään §4 viimeiseen virkkeeseen lisämääritelmä (muun muassa) seuraavasti: 
”Seurantakomitea voi antaa hallintoviranomaiselle suosituksia muun muassa 
toimenpiteistä, joilla vähennetään tuensaajille aiheutuvaa hallinnollista taakkaa.” 
 
Lisäksi todettiin pykälään 15 liittyen, että kokouksessa esitetyt materiaalit esim. ppt-
esitykset tullaan jatkossa jakamaan seurantakomitealle Tiimeri-työtilan kautta. Tiimerin 
käyttöönotosta tiedotetaan myöhemmin. 
 


 
8. Seurantakomitean sihteeristön nimeäminen 


Neuvotteleva virkamies Tapani Kojonsaari esitteli asian. Seurantakomitea nimesi 
sihteeristön liitteessä 2 esitetyllä tavalla. 


 
 


9. Hankkeiden valintaperusteet (liitteet 3-5) 
Erityisasiantuntija Kaisa Saarinen esitteli asian. 
 
Keskustelun jälkeen valintaperusteet ja valintamenettelyt päätettiin hyväksyä seuraavin 
muutoksin: 
 


- Do no significant harm -periaatetta ei lisätä yleisiin valintaperusteisiin 
- TL 2 ja TL3 osalta seurantakomitea valtuutti hallintoviranomaisen viimeistelemään 


erityiset valintaperusteet 
- TL 4:n erityistavoitteille lisätään tarkentava valintaperuste: ”Hanke on kaupungin ja 


valtion välisen innovaatioekosysteemisopimuksen mukainen” 
- Horisontaalisten valintaperusteiden tulee sisältää riittävä viittaus yhdenvertaisuuteen, 


esteettömyyteen ja syrjimättömyyteen. 
 


Lisäksi tarkentavien valintaperusteiden osalta selvennettiin liitteen 5 toisen kappaleen 
tekstiä siten, että tarkentavat valintaperusteet ovat valittavissa tarvittaessa.  


 
10. Muut asiat 


 
Muita asioita ei ollut. 


 
11. Seuraava kokous 


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


 
12. Kokouksen päättäminen 


 
Kokous päätettiin klo 15.22 


 








 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 


 
 


 


 
LIITE 3 


seurantakomitea 16.6.2022 
 


UUDISTUVA JA OSAAVA SUOMI 2021-2027 EU:N ALUE- JA RAKENNEPOLITIIKAN 
OHJELMAN SEURANTAKOMITEAN TYÖJÄRJESTYS 


 


I luku Seurantakomitea 


1 §   
Seurantakomitea ja sen toimikausi 


Seurantakomitea laatii ja vahvistaa itselleen työjärjestyksen. 
 
Seurantakomiteasta sekä sen kokoonpanosta ja tehtävistä säädetään yleisasetuksen1 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. 
 


2 § 
Seurantakomitean kokoonpano   


Valtioneuvosto asettaa seurantakomitean. Seurantakomitean kokoonpanosta säädetään 
yleisasetuksen 39 artiklassa sekä kansallisesti täydentävästi toimeenpanoasetuksen2 9 
pykälässä. Seurantakomitean kokoonpanossa noudatetaan yleisasetuksen 8 artiklassa 
tarkoitettua Euroopan unionin kumppanuusperiaatetta. 
 
Seurantakomitean puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat työ- ja elinkeinoministeriöstä.  
 
Työ- ja elinkeinoministeriö päättää muutoksista seurantakomitean jäsenistössä. 
 
Euroopan komission edustajat osallistuvat seurantakomitean työhön tarkkailemalla työskentelyä 
ja neuvonantajina. 
 


                                                   
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 2021/1060: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1060/oj  
2 Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan 
toimeenpanosta 797/2021: https://www.edilex.fi/lainsaadanto/20210797  



http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1060/oj

https://www.edilex.fi/lainsaadanto/20210797
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Seurantakomitean jäseneen sovelletaan rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä ja 
vahingonkorvauslain julkisyhteisön ja virkamiesten korvausvastuuta koskevia säännöksiä.     
   
Luettelo seurantakomitean jäsenistä julkaistaan yleisasetuksen 49 artiklassa tarkoitetulla 
hallintoviranomaisen ylläpitämällä verkkosivulla. 
 


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 tehtävistä säädetään yleisasetuksen 40 artiklassa.  
 
Seurantakomitean tehtävänä on tarkastella: 


1. ohjelman edistymistä sekä välitavoitteiden ja tavoitteiden toteutumista; 
2. mahdollisia ongelmia, jotka vaikuttavat ohjelman tuloksellisuuteen, ja toimenpiteitä 


niiden ratkaisemiseksi; 
3. ohjelman vaikutusta maakohtaisissa suosituksissa määriteltyihin haasteisiin, jotka 


liittyvät ohjelman toteuttamiseen; 
4. arviointien toteuttamista ja niitä koskevien yhteenvetojen laatimisen edistymistä; 
5. arviointihavaintojen johdosta mahdollisesti toteutettavien toimenpiteiden edistymistä; 
6. viestintätoimien ja näkyvyyttä lisäävien toimenpiteiden toteutusta; 
7. edistymistä strategisesti merkittävien hankkeiden toteuttamisessa; 
8. mahdollistavien edellytysten täyttymistä ja niiden soveltamista koko ohjelmakauden ajan; 
9. tilanteen mukaan edistymistä julkisten laitosten, kumppaneiden ja tuensaajien 


hallinnollisten valmiuksien kehittämisessä; 
10. tietoja, jotka koskevat ohjelmasta InvestEU-ohjelmaan yleisasetuksen 14 artiklan 


mukaisesti osoitettavan rahoitusosuuden tai yleisasetuksen 26 artiklan mukaisesti 
tapahtuvan määrärahojen siirron täytäntöönpanoa. 


 
Seurantakomitean tehtävänä on hyväksyä: 


11. hankkeiden valinnassa käytettävät menetelmät ja perusteet (valintaperusteet) ja niihin 
tehtävät muutokset;  


12. ohjelman lopullinen tuloksellisuuskertomus; 
13. arviointisuunnitelma ja siihen tehtävät muutokset; 
14. ohjelman muuttamista koskevat hallintoviranomaisen tekemät ehdotukset; 


 
Seurantakomitean tehtävänä on lisäksi: 


15. laatia ja vahvistaa seurantakomitean työjärjestys ja sen muutokset; 
16. nimetä sihteeristö; 
17. käsitellä ja hyväksyä muut ratkaistavaksi esitetyt asiat.   


 
Seurantakomitea voi antaa hallintoviranomaiselle suosituksia muun muassa toimenpiteistä, joilla 
vähennetään tuensaajille aiheutuvaa hallinnollista taakkaa. 
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5 §  
Seurantakomitean sihteeristö 


Seurantakomiteaa avustaa sihteeristö, jonka seurantakomitea nimeää ja määrää sille tehtävät. 
Sihteeristössä ovat edustettuina tasapuolisesti seurantakomitean jäsenistössä olevat 
viranomaiset. Sihteeristön tehtävänä on hoitaa seurantakomitean asioiden valmistelu-, esittely- 
ja täytäntöönpanotehtäviä.  
 
Seurantakomitean sihteeristön jäsenillä ja varajäsenillä varsinaisen jäsenen ollessa estynyt, on 
läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta seurantakomitean kokouksissa. 
 


II luku   Kokousmenettely 


6 §  
Kokouksen koollekutsuminen 


 
Seurantakomitea kokoontuu vähintään kerran vuodessa.   
Puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja kutsuu koolle seuranta-
komitean kokouksen. Kokouskutsussa on ilmoitettava aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat 
(asialista).  
 
Myös seurantakomitean jäsen voi tehdä puheenjohtajalle aloitteen kokouksen 
koollekutsumisesta ja tehdä esityksiä seuraavan kokouksen esityslistaan. 
 
Kokouskutsu ja aineisto lähetetään sähköisesti jäsenille, varajäsenille ja muille, joilla on 
läsnäolo-oikeus kokouksessa, viimeistään 10 työpäivää ennen kokousta.  
 
Seurantakomitean jäsenen tai pysyvän asiantuntijan, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, 
on kutsuttava varajäsen sijaansa. 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. 
 


7 §  
Kokouksen pitäminen  


Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja 
päätösvaltaisuuden.  
 
Seurantakomitea on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja muista 
jäsenistä vähintään puolet on saapuvilla. 
 
Jokaisen kokouksen alussa hyväksytään kokouksen esityslista. Asiat käsitellään esityslistan 
mukaisessa järjestyksessä, ellei puheenjohtajan tai jäsenen esityksestä toisin päätetä. 
 
Seurantakomitea voi kokouksessa läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä päättää 
ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.   
 
Muiden kuin seurantakomitean jäsenten, varajäsenten ja sihteeristön sekä pysyvien 
asiantuntijoiden ja komission läsnäolo-  ja puheoikeudesta päättää seurantakomitean 
puheenjohtaja.  
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8 §  
Esittely  


Seurantakomitea käsittelee asiat ja tekee päätöksensä esittelystä.  
 
Asian esittelee pääsääntöisesti sihteeristön jäsen. Mikäli sihteeristö ei pääse yksimielisyyteen 
seurantakomitealle tehtävästä päätösehdotuksesta, sen tekee seurantakomitean puheenjohtaja 
kuultuaan sihteeristöä.   


9 §  
Äänestys  


Seurantakomitean on toimeenpanolain3 16 pykälän mukaisesti pyrittävä päätöksenteossaan 
yksimielisyyteen. Jos päätöstä ei voida tehdä yksimielisesti, päätökseksi tulee kanta, jota kaksi 
kolmasosaa äänestäneistä on kannattanut.   
 
Puheenjohtajalla ja kullakin jäsenellä on yksi ääni.  
 
Äänestää voivat vain seurantakomitean äänivaltaiset jäsenet. Äänestys toteutetaan käyttämällä 
”jaa” ja ”ei” -ääniä. Ehdotusta kannattavat äänestävät ”jaa” ja sitä vastustavat ”ei”. 
Seurantakomitean äänivaltaiset jäsenet voivat äänestää tyhjää tai pidättyä äänestämisestä. 
Kahden kolmasosan määräenemmistö lasketaan annettujen äänien perusteella. Annettuihin 
ääniin ei lasketa mukaan tyhjää äänestäneitä tai äänestyksestä pidättäytyneitä. 
 
Seurantakomitean asioiden käsittely ja päätöksenteko perustuvat seurantakomitean 
esityslistaan, joka sisältää päätösehdotuksen. Asian käsittely aloitetaan esityslistalla olevasta 
päätösehdotuksesta. Jos tämä ehdotus ei saa seurantakomitean äänivaltaisten jäsenten 
yksimielistä kannatusta, on siitä äänestettävä. Jos ehdotus ei saa vähintään kaksi kolmasosan 
kannatusta annetuista äänistä, asia raukeaa.  
 
Puheenjohtaja voi tehdä seurantakomiteassa käydyn keskustelun pohjalta uuden 
päätösehdotuksen esityslistalla olevasta asiasta. Jos tämä ehdotus ei saa seurantakomitean 
äänivaltaisten jäsenten yksimielistä kannatusta, on siitä äänestettävä. Jos ehdotus ei saa 
vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä, asia raukeaa.   
 
 
10 §  
Esteellisyyden toteaminen 


 


Seurantakomitean jäsenistön, sihteeristön ja asiantuntijoiden esteellisyyteen sovelletaan 
hallintolakia (434/2003). Esteellisyyden ilmoittaminen, arviointi, ja ratkaisu kuuluu ensisijaisesti 
seurantakomitean jäsenelle tai muulle läsnäoloon oikeutetulle henkilölle itselleen.  
 
Tarvittaessa seurantakomitean puheenjohtajan on saatettava jäsenen tai muun läsnäoloon 
oikeutetun henkilön esteellisyys seurantakomitean ratkaistavaksi.  
 
Esteellinen ei saa käsitellä asiaa eikä olla läsnä asiaa käsiteltäessä. 
 
 
11 §  
Eriävä mielipide  


 


                                                   
3 Laki alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta 756/2021: 
https://www.edilex.fi/lainsaadanto/20210756  



https://www.edilex.fi/lainsaadanto/20210756
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Päätöksentekoon osallistuneella, joka on äänestänyt päätöstä vastaan, sekä asian esittelijällä, 
jos päätös poikkeaa päätösehdotuksesta, on oikeus ilmoittaa päätöksestä eriävä mielipide. 
Ilmoitus on tehtävä heti, kun päätös on tehty. Ennen pöytäkirjan tarkastamista esitetyt eriävät 
mielipiteet perusteluineen liitetään pöytäkirjaan. 
 
Päätöstä vastaan äänestänyt tai eriävän mielipiteen ilmoittanut ei ole vastuussa päätöksestä. 
Esittelijä on vastuussa hänen esittelystään tehdystä päätöksestä, jollei hän ole ilmoittanut 
eriävää mielipidettä. 


12 §  
Pöytäkirjan laatiminen ja hyväksyminen 


Hallintoviranomainen laatii pöytäkirjan. Pöytäkirja hyväksytään seuraavassa kokouksessa tai 
kirjallisella menettelyllä. 
 
Seurantakomitean hyväksymän pöytäkirjan allekirjoittavat seurantakomitean puheenjohtaja ja 
sihteeristön puheenjohtaja. 


 
13 §  
Kirjallinen menettely  


Kiireellinen asia, josta on tarpeen tehdä päätös ennen seuraavaa seurantakomitean kokousta, 
voidaan seurantakomitean puheenjohtajan tai jäsenen aloitteesta tehdä kirjallista menettelyä 
käyttäen ilman seurantakomitean jäsenten kokoontumista. 
 
Seurantakomitean puheenjohtaja lähettää seurantakomitean kaikille jäsenille päätösehdotuksen 
sähköisellä viestillä, johon jäsenten tulee vastata kirjallisesti 10 työpäivän kuluessa. Ehdotus on 
tullut hyväksytyksi seurantakomiteassa, jos päätösehdotusta ei ole kirjallisesti vastustettu 
määräajassa. 
 
Jos yksikin jäsen vastustaa päätösehdotusta 10 työpäivän kuluessa, asia palautuu 
seurantakomitean käsiteltäväksi. Puheenjohtaja päättää, palautuuko asia käsiteltäväksi 
seuraavaan seurantakomitean kokoukseen vai uuteen kirjalliseen menettelyyn. 
 
Jäsen voi peruuttaa tekemänsä vastustavan ilmoituksen määräajasta riippumatta. Jos asiassa 
esitetyt vastustavat ilmoitukset on peruutettu, ehdotus on tullut hyväksytyksi 
seurantakomiteassa.  
 
Vastaukselle annetun 10 työpäivän määräajan kuluttua seurantakomitean puheenjohtajan tulee 
ilmoittaa viipymättä seurantakomitealle, onko ehdotus tullut hyväksytyksi. 
 
Seurantakomitea voi erikseen päättää nopeutetun kirjallisen menettelyn käytöstä tietyn 
yksittäisen asian päättämiseen. Nopeutetun kirjallisen menettelyn käyttämisestä voidaan 
päättää joko etukäteen tai samanaikaisesti käsiteltävän asian kanssa. Menettely vastaa muuten 
normaalia kirjallista menettelyä, mutta 10 työpäivän sijasta käytetään viiden työpäivän 
määräaikaa. 
 
 


III luku   Muut määräykset 


14 §  
Palkkiot ja korvaukset 


Seurantakomitean jäsenille tai pysyville asiantuntijoille ei makseta kokouspalkkiota.  
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Valtion viranomaisten ja muiden valtionhallintoon kuuluvien organisaatioiden edustajille, kuntien 
ja maakuntien liittojen viranhaltijoille ja toimihenkilöille sekä pysyville asiantuntijoille 
maksettavista palkkioista ja korvauksista vastaa se taho, jota jäsen tai pysyvä asiantuntija 
edustaa. 
 
Seurantakomiteassa järjestöjä edustaville jäsenille, kunnallisille luottamushenkilöille sekä muille 
kuin pysyville asiantuntijoille voidaan maksaa korvausta ansionmenetyksestä, 
matkakustannuksista ja muista tehtävän hoitamisesta aiheutuneista kustannuksista siltä osin 
kuin korvauksesta ei vastaa se taho, jota jäsen tai asiantuntija edustaa.  


15 §  
Avoimuus ja tiedottaminen 


Seurantakomitean työjärjestys ja seurantakomitean kanssa jaetut tiedot julkaistaan 
yleisasetuksen 49 artiklan mukaisella hallintoviranomaisen ylläpitämällä verkkosivulla. 
 
Seurantakomitean tiedottamisesta vastaa hallintoviranomainen. 


 


16 §  
Yhteydenotot seurantakomiteaan 


Seurantakomitean työhön liittyvät viralliset yhteydenotot osoitetaan seurantakomitean 
puheenjohtajalle. Seurantakomitean osoite: Työ- ja elinkeinoministeriö, PL 32, 00023 
VALTIONEUVOSTO, rakennerahastot@gov.fi 
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UUDISTUVA JA OSAAVA SUOMI 2021-2027 – OHJELMA  Liite 6. 


ESR+ VALTAKUNNALLISET TEEMAT  


 


 
 


 


Valtakunnallinen teema 


Erityistavoite 4.1.1: ”Polkuja töihin” 


Yhteiskunnallisten yritysten liiketoiminta-


edellytysten parantaminen 


 


Improving the prerequisites for business for social 
enterprises 


Välittävän toimielimen yhteyshenkilö(t)  Jukka Anttila, jukka.anttila@ely-keskus.fi 


Koordinaatiohankkeen yhteyshenkilö(t) [Nimi, sähköpostiosoite, puh.nro] 


Ministeriön/ministeriöiden vastuuhenkilö(t)  Työ- ja elinkeinoministeriö 


Työmarkkinaneuvos Tuija Oivo 


+358 295 049 040 


Toteutusaika 2021 - 2027 


Rahoituskehysarvio (EU+valtio) 9,9 M€ 


 


 
1) Yhteys EU:n strategioihin, Suomen saamiin maakohtaisiin suosituksiin sekä kansallisiin strategi-


oihin  


 


EU:ssa arvioidaan olevan 2,8 miljoonaa yhteisötalouden toimijaa ja yritystä, jotka työllistävät 13,6 miljoonaa 


henkilöä. Euroopan komissio antoi yhteiskunnallisista yrityksistä vuonna 2011 tiedonannon ”Social Business 


Initiative”. Marraskuussa 2020 julkaistiin arviointi SBI-tiedonannon vaikutuksista (The Study on the impact 


of the SBI and its follow-up actions. Raportti osoittaa, että myönteistä kehitystä on eri maissa tapahtunut, 


mutta työtä on määrätietoisesti jatkettava. Valmisteilla onkin parhaillaan uuden yhteisötalouden toiminta-


suunnitelman valmistelu (The Social Economy Action Plan), jonka on määrä valmistua tämän vuoden vii-


meisellä neljänneksellä.  


 


Yhteiskunnallinen yritystoiminta on pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmassa nostettu esiin yhtenä 


keinona luottamuksen ja tasa-arvoisten työmarkkinoiden rakentamiseksi ja työllisyysasteen nostamiseksi. 


Työ-ja elinkeinoministeriön asettama työryhmä on valmistellut esityksen yhteiskunnallisten yritysten strategi-


aksi ja siihen liittyväksi toimintasuunnitelmaksi. Hallitus on kevään 2021 kehysriihessään hyväksynyt strate-


gian.   


Strategian tarkoituksena on vahvistaa yhteiskunnallisten yritysten toimintaedellytyksiä, lisätä uusien yhteis-


kunnallisten yritysten määrää sekä kehittää yhteiskunnallisten yritysten osaamista. Tavoitteena on elinvoimai-


nen yhteiskunnallisten yritysten ekosysteemi, joka osallistuu tehokkaasti yhteiskunnallisten haasteiden ratkai-


semiseen. Yksi strategian keskeisimmistä tavoitteista on työllistää osatyökykyisä ja muuten vaikeassa työ-


markkina-asemassa olevia. 


Yhteiskunnallisten yritysten toimintaedellytysten parantamiseksi ja tuen jatkuvuuden varmistamiseksi on pe-


rustettu erityinen, valtakunnallinen asiantuntijayksikkö. Kyseessä on yhteiskunnallisten yritysten erityisasian-


tuntemusta omaava osaamiskeskus, joka verkostoituu muiden toimijoiden kanssa edistäen sellaisten rakentei-


den ja osaamisen syntymistä, joka tukee eri tavoin yhteiskunnallisten yritysten käynnistymistä ja liiketoimin-


nan edellytyksiä kaikissa yritystoiminnan vaiheissa. Keskuksen toiminnan ohjaus ja seuranta ovat työ- ja elin-


keinoministeriön vastuulla. 
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Kansallisen strategiatyön toimeenpano kytketään kiinteästi yhteen ESR –ohjelmatyön ja rakennerahasto-oh-


jelman toteutuksen kanssa.  


 


2) Lisäarvo kansalliseen toimintaan ja yhteistyö alueellisen rakennerahastotoiminnan kanssa 


TEM:n ohjauksessa toimiva osaamiskeskus kokoaa yhteen tällä hetkellä pirstaleisen ja pistemäisen asiantun-


tijuuden ja luo tarvittavia rajapintoja, joilla yhteiskunnallista yrittäjyyttä pystytään edistämään kansallisella 


tasolla. Osaamiskeskus tuo eri toimijat yhteen sekä parantaa eri toimijoiden ja toimijaverkostojen välistä kes-


kustelua, tiedonvaihtoa ja järjestelmällistä yhteistyötä. 


Jo aiemmilla ESR-kausilla yhteiskunnalliset yritykset ovat olleet keskeinen ESR-hankkeiden hakija- ja to-


teuttajaryhmä alueilla. ESR-hanketoiminta on kuitenkin jäänyt pistemäiseksi ja koordinoimattomaksi, koska 


valtakunnallisella tasolla ei ole ollut yhteistä strategiaa.  


Valtakunnallinen koordinaatiohanke tukee ohjelma-asiakirjaehdotuksessa esiin nostetun yhteiskunnallisten 


yritysten kokonaisvaltaisen toimintaympäristön rakentamista käytännön tasolla varmistaen tiedon keräämi-


sen ja toiminnan levittämisen alueellisesti ja paikallisesti. Koordinaatiohankkeella varmistetaan tuki vaikutta-


vien ja skaalattavissa olevien sosiaalisten innovaatioiden syntymiselle, juurruttamiselle ja levittämiselle, mitä 


esitetään ko. erityistavoitteen läpileikkaavaksi periaatteeksi. Näin tuetaan myös uuden yhteiskunnallisen lii-


ketoiminnan ja työllistämisen edellytyksiä. 


Systemaattinen tiedonkeruu yhteiskunnallisista yrityksistä puuttuu tällä hetkellä. Valtakunnallinen osaamis-


keskus tulee edistämään rakenteita ja vuoropuhelua, joilla tiedonkeruu pystytään johdonmukaistamaan. Alan 


pirstaleisen rakenteen vuoksi tietoa on kuitenkin hyvin rajallisesti saatavilla julkisista tai muista rekistereistä. 


Käytännössä merkittävä osa tiedosta on alueellisten ja paikallisten toimijoiden verkostoissa. Myös tämän tie-


don kokoaminen alueilta osaamiskeskuksen ja viranomaisten hyödynnettäväksi tulee organisoida hankkeen 


yhteydessä.  


Samalla koordinaatiohanke tuo kansalliseen keskusteluun yhteiskunnallisten yritysten viitekehyksen ja kes-


kustelun etenemisen EU-tasolla. Hanke osallistuukin kansainväliseen yhteistyöhön, joka on olennainen osa 


teeman toteutusta. Hanke tulee myös paikallisten ja alueellisten verkostojen kansainvälisen yhteistyön muo-


dostumista. 


 


3) Toiminnan kohderyhmät 


Koordinaatiohankkeen tavoitteena on muodostaa sosiaalisen osallisuuden kumppanuusverkosto, johon kuu-
luvat keskeiset kansalliset ja alueelliset toimijat.  
 
Keskeisiä kumppaneita ovat:  
- Rahoittaja ja keskeisten ministeriöiden asiantuntijat, ohjelmakoordinaattorit ja hankevalvojat. 
- ESR+ -ohjelman, Maaseuturahaston, Business Finlandin, STEAn ym. rahoittajien teeman kannalta relevan-
tit edustajat  
- edellä mainittujen tahojen rahoittamat yhteiskunnallista yrittäjyyttä kehittävät ja tai tutkivat hankkeet 
- kansalliset alan keskeiset sateenvarjotoimijat  
- teeman keskeiset kansainväliset verkostot ja koordinaatiohankkeet 
- maakunta- ja kuntapäättäjät 
 
Kohderyhmänä ovat yhteiskunnalliset yritykset, eli osakeyhtiöt. jotka ovat määritelleet toiminnalleen yhtiö-
järjestykseen kirjatun yhteiskunnallisen päämäärän, osuuskunnat sekä liiketoimintaa harjoittavat yhdistykset, 
säätiöt ja muut yhteisöt, sekä näiden muodostamat yhteenliittymät.  Kohderyhmänä voi myös olla näiden 
johto ja henkilöstö sekä yhteiskunnallista yrittäjyyttä harkitsevat henkilöt. 
 
Välillisiä kohderyhmiä ovat osatyökykyiset ja muut heikossa työmarkkina-asemassa olevat, joiden työlli-
syyttä edistetään yhteiskunnallisen yrittäjyyden ekosysteemiä parantamalla, uusia sosiaalisia innovaatioita 
edistämällä sekä edistämällä yhteiskunnallista yrittäjyyttä. 
 
Välillisiin kohderyhmiin kuuluvat lisäksi media ja viestimet, kuntien elinkeinotoimen, työllisyydenhoidon 
sekä sosiaali- ja terveysalan työntekijät, työ- ja elinkeinohallinnon asiantuntijat sekä maakunta- ja kuntapäät-
täjät. 
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4) Toiminnan konkreettinen sisältö ja mahdolliset alateemat 


 


Koordinaatiohankkeen keskeinen tehtävä on tukea alueellisten ja paikallisten toimijoiden työskentelyä valta-
kunnallisen strategian suuntaisesti prosessin kaikissa vaiheissa: verkostoituminen, ratkaistavien kysymysten 
tunnistaminen, hankkeistaminen, pilotointi, tulosten näkyväksi tekeminen ja levittäminen, toiminnan skaalaa-
minen ja uuden yhteiskunnallisen yrittäjyyden syntyminen sekä nykyisen edellytysten ja vaikuttavuuden vah-
vistuminen. 


 


Koordinaatiohanke toimii välittömässä yhteydessä valtakunnalliseen osaamiskeskukseen, jonka tehtävä on 
toimia yhteiskunnallisen yrittäjyyden asiantuntijana ja strategian toimeenpanijana luoden rakenteita ja raja-
pintoja, jotka mahdollistavat yhteiskunnallisen yrittäjyyden ja liiketoiminnan johdonmukaisen kehittämisen 
valtakunnan tasolla.  
Toiminnan keskeiset sisällöt ja alateemat: 


* Valtakunnalliset mallit yhteistyölle ja verkostoitumiselle  
 yhteiskunnallisten yritysten keskinäinen verkostoituminen ja yhteistyö (ml. valmiuksia paranta-


vien ”sateenvarjojen”/”kattorakenteiden” luominen, mentorointi ja vertaistuki) 
 yhteiskunnallisten yritysten verkostoituminen ja yhteistyö muiden yritysten kanssa liiketoimin-


nan ja sen edellytysten edistämiseksi 
 


* Valtakunnalliset mallit yhteiskunnallisen yrittäjyyden lisäämiseksi 
 yrityshautomo- tai kiihdyttämötoiminta, joka vauhdittaa ja vahvistaa yhteiskunnallisten yritysten 


toiminnan käynnistymistä, kehittymistä sekä kasvua ja kansainvälistymistä  
 liiketoimintaa edistävät neuvonta- ja muut yritysten asiantuntijapalvelut 
 palvelujärjestelmien valmiuksien parantaminen: yhteiskunnallisia yrityksiä koskevan tiedon ja 


osaamisen lisääminen niille, jotka tarjoavat yrityksille erilaisia palveluja ja tukea yritystoimin-
nan eri vaiheissa  


 osatyökykyisten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien ammatinharjoittamisen ja 
yrittäjyyden edellytysten vahvistaminen 


 
* Valtakunnalliset mallit sosiaalisten innovaatioiden syntymisen edistämiselle 


 yhteiskunnallisten yritysten sekä erilaisten oppi- ja tutkimuslaitosten verkostoyhteistyön raken-
teellistaminen sosiaalisten innovaatioiden edistämiseksi 


 sosiaalisten innovaatioiden skaalaamista ja kaupallistamista tukevien rakenteiden luominen ja 
vahvistaminen alue- ja paikallistasolla (mm. alan IPR-osaamisen vahvistaminen, verkostoyhteis-
työ innovaatiorahoittajien kanssa rahoituskanavien vahvistamiseksi) 


 eri toimintalogiikalla toimivien toimijoiden osaamisen ristiinpölyttäminen (esim. avustuspohjai-
set toimijat, julkisen sektorin palveluntuottajat sekä missiopohjaiset yritykset)  


 


* Valtakunnalliset mallit osatyökykyisten ja muiden vaikeassa työmarkkinatilanteessa olevien 


työllistämiselle osana yhteiskunnallista yrittäjyyttä 
 työhön integroivien yhteiskunnallisten yritysten verkostojen vahvistaminen ja rakenteellistami-


nen 
 koordinaatioyhteistyö mm. vaikuttavien julkisten hankintojen toimijoiden kanssa 
 vaikuttavien paikallisten ja alueellisten mallien esiin nostaminen ja levittämisen tai skaalaamisen 


tuki 
 


* Valtakunnalliset mallit tiedonkeruulle, tunnettuudelle, vaikuttavuudelle ja rahoitukselle 
 yhteiskunnallisia yrityksiä ja yhteisötaloutta koskevan tilastoinnin, tiedonkeruun ja tiedotuksen 


parantaminen ja systematisointi  
 toiminnan vaikuttavuuden mittaamisen keinojen vahvistaminen ja levittäminen sekä tästä viesti-


minen 
 yhteiskunnallisten yritysten toimintamallin tunnettuuden parantaminen (esim. viestintäkamppan-


jat, materiaalit oppilaistoksiin ja eri toimijoille) 
 uusien yhteisöllistä toimintaa tukevien ja vaikuttavuuteen perustuvien rahoitusmallien (esim. 


vaikuttavuussijoittaminen, tulosperusteiset hankinnat, joukkorahoituksen yhdistäminen rahoitus-
välineisiin) selvittäminen ja edistäminen 
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5) Yhteistyö, kumppanuudet, yhteiskehittäminen 


Teemaa on valmisteltu keskeisten ministeriöiden asiantuntijoiden yhteistyönä sekä alueiden edustajien 


kanssa. Keskeisiä sidosryhmiä ovat myös yhteisötalouden toimijat, yhteiskunnalliset yritykset ja niiden pa-


rissa työskentelevät verkostotoimijat sekä työmarkkinaosapuolet ja yritysten edustajat.  


Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy toteutti vuonna 2019 selvityksen yhteiskunnallisista yrityksistä Suomessa. 


TEMin yhteiskunnallisten yritysten strategia-työryhmä on järjestänyt kuulemistilaisuuksia eri toimijoille; 


järjestöille, tutkimuslaitoksille, viranomaisille sekä yhteisötalouden yrityksille ja työmarkkinaosapuolille. 


Koordinaatiohankkeen tarve on tullut keskeisesti esiin järjestetyissä kuulemisessa ja laaditussa selvityksessä. 


Myös kansainväliset kokemukset puoltavat vahvaa koordinaatiota teema-alueen toiminnan edistämisessä. 


Tavoitteita ja toimenpiteitä on valmisteltu aktiivisessa vuoropuhelussa teema-alueen toimijoiden kanssa.  


Koordinaatiohankkeen tavoitteiden ja toimenpiteiden suunnittelussa on ollut mukana keskeisiä aiemmilla 


ESR-kausilla yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen liittyviä ESR-hankkeita toteuttaneita yhteiskunnallisia yrityk-


siä, korkeakouluja ja oppilaitoksia sekä alan asiantuntijaorganisaatioita. 


 


6) Tulosten mittaaminen ja käytettävät indikaattorit 


 


Koordinaatiohankkeen keskeinen mittari on hankkeen toimintaan osallistuvien toimijoiden, verkostojen ja 


hankkeiden määrä sekä niiden kehittämien ja/tai pilotoimien toimintamallien määrä ja vaikuttavuus. Indi-


kaattorina on myös tuettujen mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten  lukumäärä. Hankkeessa 


työstetään tiedonkeruun malli ja varmistetaan yhdessä julkisten rekisteritoimijoiden kanssa, että relevanttia 


tietoa on saatavilla. 
Hankkeessa kehitetään ja otetaan yleisesti käyttöön yhteisiä mittareita toiminnan vaikuttavuuden mittaa-
miseksi. Myös laadulliset mittarit, seuranta ja arvioinnit ovat teemassa tärkeitä toiminnan tulosten näkyväksi 
tekemisen ja vaikuttavuuden näkökulmasta. 
Työllisyyttä edistävien hankkeiden osalta indikaattorina ovat normaalit ohjelmakauden, ko. toimintalinjan ja 
erityistavoitteen indikaattorit. 
 


7) Toiminnan jatkuminen teemaan kuuluvien hankkeiden päättymisen jälkeen 


 


Koordinaatiohankkeen toimeenpanon seuranta on kytketty em. yhteiskunnallisten yritysten strategia –työryh-


män ja valtakunnallisen osaamiskeskuksen työhön. Hankkeen säännöllisellä raportoinnilla ja vuorovaikutuk-


sella varmistetaan, että työryhmä voi käsitellä ja valmistella ehdotuksia poliittiseen päätöksentekoon esimer-


kiksi lainsäädännön, rahoituksen ja ohjauksen osalta. Osaamiskeskuksen ja koordinaatiohankkeen yhteis-


työllä varmistetaan, että osaamiskeskuksen valtakunnan tasolla tehtävä työ leviää alue- ja paikallistasolle, ja 


aiemmilla rakennerahastokausilla tehty pistemäinen työ kootaan vaikuttavaksi, strategisesti kehittyväksi ja 


laajenevaksi kokonaisuudeksi, joka tukee valtakunnallisen strategian tavoitteita. Hankkeen aikana rakenne-


taan pysyvien rakenteiden varaan perustuva verkostotoimintamalli, jossa yhteiskunnallisten yritysten toimin-


taa edistetään normaalirakenteiden kuten koulutus- ja tutkimusjärjestelmän, monipuolisen rahoitusjärjestel-


män sekä alalla toimivien ns. sateenvarjotoimijoiden koordinoituna yhteistyönä. Hankkeen aikana toteute-


taan myös toimenpiteitä, joilla nykyiset rahoitusinstrumentit tunnistavat nykyistä laajemmin yhteiskunnalli-


sen yrittäjyyden.   


8) Viestintäsuunnitelma 


 


Yhteiskunnallinen yritys terminä ja toimintamallina on edelleen huonosti tunnettu. Hankkeen viestinnän ta-


voitteena on tehdä olemassa oleva paikallinen ja alueellinen alan kehittäminen näkyväksi valtakunnallisella 


tasolla sekä tehdä yhteiskunnallinen yritys -toimintamalli ja sen edut tunnetummaksi niin kuluttajien, päättä-


jien, viranomaisten kuin rahoittajienkin keskuudessa.  


Hankkeelta edellytetään perusteellista viestintäsuunnitelmaa, joka soveltuvin osin kytketään myös ao minis-


teriöiden viestintään.  
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Viestintäsuunnitelman keskeinen tavoite on vahvistaa paikallis- ja aluetasolla tehtävän työn kiinnittymistä 


valtakunnalliseen strategiatyöhön sekä vastaavasti valtakunnallisen strategian ja osaamiskeskuksen työn nä-


kyväksi tekeminen alueelliselle ja paikalliselle tasolle. 
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Valtakunnallinen teema 


Erityistavoite Polkuja töihin 4.1.1 


Uusia työmahdollisuuksia työpaikkoja ke-
hittämällä     


 New job opportunities by developing  jobs 
Välittävän toimielimen yhteyshenkilö(t)  Tiina Arpola, tiina.arpola@ely-keskus.fi 


Koordinaatiohankkeen yhteyshenkilö(t) [Nimi, sähköpostiosoite, puh.nro] 


Ministeriön/ministeriöiden vastuuhenkilö(t)  Työ- ja elinkeinoministeriö: 
Päivi Haavisto-Vuori, paivi.haavisto-vuori@tem.fi,  
puh. +3582950 49056 
 


Toteutusaika v. 2022 - 2026 


Rahoituskehysarvio (EU+valtio) 1,4 milj. euroa  


 


1) Yhteys EU:n strategioihin, Suomen saamiin maakohtaisiin suosituksiin sekä kansallisiin 


strategioihin, ml. RRF 


 
Pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelmassa ”Osallistava ja osaava Suomi – sosi-


aalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta” on linjattu kehittämistä tai investoin-


teja vaativia osa-alueita työllisyyden lisäämiseksi. Hallitusohjelmaan sisältyvän osatyökykyisten 


työllistymisedellytyksiin vaikuttavan työkykyohjelman tavoitteena on ehkäistä työikäisten syr-


jäytymistä työelämästä työ- tai toimintakyvyssä olevien ongelmien vuoksi. Hallitusohjelman 


mukaisesti on käynnistetty myös kansallinen Työn ja hyvinvoinnin kehittämisohjelma, Työ 2030 


–ohjelma. Ohjelmassa tehdyssä tilannekuvassa ja skenaarioissa on tuotu esille muun muassa se, 


että työpaikkojen tulee edistää henkilöstörakenteen moninaisuutta rekrytoimalla eri-ikäisiä, eri-


laisista taustoista tulevia ja työkyvyltään erilaisia työntekijöitä. 


 


Euroopan unionin neuvoston Suomen vuoden 2020 kansallisesta uudistusohjelmasta sekä sa-


massa yhteydessä annettu Suomen vuoden 2020 vakausohjelmaa koskeva neuvoston lausunto 


suosittaa, että Suomi toteuttaa vuosina 2020 ja 2021 neljä eri toimien kokonaisuutta. Yksi 


suosituksista on, että Suomen tulee vahvistaa toimenpiteitä, joilla tuetaan työllisyyttä ja lujittaa 


aktiivista työvoimapolitiikkaa.   


 
Euroopan Unionin Neuvosto antoi 15.2.2016 Neuvoston suosituksen pitkäaikaistyöttömien in-


tegroitumisesta työmarkkinoille, (2016/C 67/01). Suosituksen yksi osa-alueista käsittelee 


työnantajayhteistyötä. Suosituksen toimeenpanoa on tuettu muun muassa projektissa ESF 


Transnational Platform long term unemployment. Tässä yhteydessä on tuotu esille erilaisia 


hyviä käytänteitä, esimerkiksi job carving ja job crafting mallit voivat olla tehokas tapa voittaa 


pitkäaikaistyöttömien työllistymisen haasteita.   


 


Teemaan ei ole haettu rahoitusta muista rahoitusvälineistä (ml. RRF). 
 


2) Lisäarvo kansalliseen toimintaan ja yhteistyö alueellisen rakennerahastotoiminnan 


kanssa 
 


Työllisyysteen nostaminen ja korkea tason ylläpitäminen edellyttävät rakenteellisen työttö-


myyden vähentämistä lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Hallitusohjelman mukaisessa työkyky-


ohjelmassa toteutetaan monia poikkihallinnollisia toimia. Kansalliset kehittämistoimet kuten 


Työkykyohjelman hankkeet sekä Työ 2030 ohjelman mahdolliset liittymäpinnat otetaan huo-


mioon teeman toimeenpanossa. Näin kehittämistoimilla voidaan täydentää kohderyhmän 


työllistymistä edistäviä toimia.   


 



mailto:paivi.haavisto-vuori@tem.fi
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Työllistymiskynnyksen ylittäminen on osoittautunut vaikeaksi tilanteessa, jossa palvelusta 


tai sen jälkeen pitäisi kiinnittyä avoimille työmarkkinoille. Vaikka TE-palvelujen ja työlli-


syyden kuntakokeilun palvelujen avulla voidaan tukea eri tilanteessa olevien työttömien 


työnhakijoiden työllistymistä, työnantajien mukaan ottaminen kehittämiseen täydentää pal-


veluvalikoimaa ja on osittain uutta työelämäkytkennän vahvistamista. Vuosina 2017 ja 20191 


tehtyjen selvitysten mukaan pitkäaikaistyöttömien ja osatyökykyisten työllistymiselle on 


työnantajien näkemysten mukaan potentiaalia. Myönteinen asenne ei välttämättä johda rek-


rytointivalmiuteen. On tunnistettu myös tarve lisätä tietoa rekrytointiprosessien tueksi esi-


merkiksi osatyökykyisten osaamisesta, tuottavuudesta ja rajoitteista.  


 


Palveluntuottajakentän osaamisen kehittäminen osana kehitettyjen ja levitettävien toiminta-


mallien käyttöä auttaa myös palvelumarkkinoiden laadun kehittämisessä.  


 


Tarkoituksena on järjestää yhteistyö alueellisen rakennerahastotoiminnan kanssa siten, että 


teemassa käynnistettävillä hankkeilla on tehtävänä myös seurata alueellisen hanketoiminnan 


kehittämistoimia ja verkottua ko. hankkeiden kanssa.   


 


 


3) Toiminnan kohderyhmät 


 


Kohderyhmänä ovat yrittäjät ja muut työnantajat, työyhteisöt, työvoimapalvelujen järjestäjä-


organisaatiot, työllistymistä tukevien palvelujen järjestäjät ja tuottajat sekä muita heikom-


massa työmarkkina-asemassa olevat työttömät ja työttömyysuhan alaiset, erityisesti työ- ja 


toimintakykyongelmista omaavat.  


 


4) Toiminnan konkreettinen sisältö ja mahdolliset alateemat; mitä toiminnalla tavoitellaan ja millai-


sia muutoksia nykytilanteeseen odotetaan; onko toimintaan aiemmin kohdennettu EU-rahoitusta 


 


Teeman toimeenpanossa kehitetään, pilotoidaan ja levitetään hanketoimijan, palvelujärjestel-


män ja työnantajien yhteistyöllä erilaisia konkreettisia työllistymistä parantavia toimia vam-


maisten, osatyökykyisten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen 


mahdollistamiseksi.  
 


Tavoitteena on konkreettisesti lisätä työmahdollisuuksia sekä parantaa työmarkkinoiden vas-


taanottokykyä ja työllisyyspalveluiden työnantajayhteistyötä työpaikkalähtöisesti tai työnanta-


jien kanssa tehtävänä yhteiskehittämisenä. Tarkoituksena on, että eri kohderyhmien työmahdol-


lisuuksia selvitetään yhdessä työnantajien kanssa.  


 
Edistetään tehtävien muokkaamisen ja osittamisen edellytyksiä uusien työmahdollisuuksien 


kehittämiseksi yksittäisten työnantajien tai valitun toimialan kanssa. Työtehtävien uudelleen 


rakentamisessa (job carving) työtehtäviä järjestellään/muutetaan, minkä tuloksena saadaan 


räätälöityjä työmahdollisuuksia erityisesti rajoitetun työkyvyn/kapasiteetin omaaville henki-


löille. Tämän jälkeen on mahdollista etsiä räätälöityihin tehtäviin työntekijöitä.   


Työpaikoissa tapahtuvan työtehtävien mallinnuksen tai räätälöinnin lisäksi tarvitaan eriasteista 


tukea työntekijän työskentelyn sujuvuuden varmistamiseksi. Koska työhönvalmennus –palve-


lun toimijakenttä on olemassa, kehittämistoimia ja osaamisen laajentamista voidaan kohdistaa 


                                                 
1 Alakauhaluoma et al. Osatyökykyisistä osaavaa työvoimaa Osatyökykyisten työvoiman kysyntää ja sen kehittämistä 


koskeva tutkimus. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 42/2017 ja Kurvinen et al. Pitkäaikaistyöttömissä on työvoi-


mapotentiaalia, Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 12/2019 
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olemassa oleville tai uusille toimijoille. Tukeen kuuluu myös työyhteisöjen valmistaminen 


toimintamallien käyttöönottoon. 


 
Osana kehittämistoimia on tarpeen lisätä avointen työmarkkinoiden ja työyhteisöjen vastaanot-


tokykyä sekä työnantajien tietoisuutta monimuotoisuuden hyödyistä ja tarjolla olevista tukipal-


veluista. Työtehtävien ja työyhteisöjen kehittämisen otsikon alla voidaan kehittää myös toimin-


tamalleja ja palvelutuotteita kohderyhmän työllistymisen tukemisessa esimerkiksi vaikutta-


malla rekrytointiprosesseihin ja lisäämällä rekrytointiosaamista. 


 
Hankekaudella voidaan kehittää ja pilotoida uusia toimintamalleja tai palveluja. Hankkeet voi-


vat myös kehittää edelleen toimintamalleja ja edesauttaa kehitettyjen toimintamallien laajaa 


käyttöönottoa. Tähän tarjoaa hyvä pohjan kokemukset jo kehitetyistä malleista ja aikaisem-


pien hankkeiden tulokset. Jo kehitettyjen mallien ’Mainstreaming’ levittämistoimissa edes-


autetaan mallien leviämistä esimerkiksi eri toimialoille, erilaisiin työpaikkoihin ja eri alueille.  


On myös mahdollista suunnata kehittämistä toimialakohtaisesti siten, että työnantaja- ja työn-


tekijäjärjestöt voivat olla mukana kehittämisessä. Kehitettävissä toimissa voidaan ottaa huo-


mioon rekrytointivaikeuksista kärsivien alojen tarpeet.  


 


Palvelumallien kehittämisessä tähdätään rakenteellisiin muutoksiin, joilla varmistetaan toi-


mintamallien leviäminen sekä jatkuvuus myös hanketoiminnan päättymisen jälkeen.  


Teemassa otetaan huomioon kansainväliset esimerkit ja hyödynnetään EU:n vertaiskehittämi-


sen mahdollisuuksia.    


 


Toimintamalleihin voidaan yhdistää tarvittaessa julkisen työvoimapalveluiden käyttöä, joiden 


osalta hankkeet rakentavat mallit ko. palveluiden tai palvelurakenteiden kytkemiseksi kehitet-


tyihin toimintoihin. Työpaikan tasolla toimintamallien käyttöönottoon voi sisältyä myös työ-


tehtävien mukauttaminen, tarvittaessa työterveyshuollon kanssa 


 


Teema-alueen vahvan kehittämisen tueksi hankkeelle tai hankkeille voidaan asettaa myös han-


kekoordinaation tai verkottumisen johtamiseen liittyviä tehtäviä.   


 


Aiemmin kohdennettu EU rahoitus.  


Yksittäisiin kehittämisalueisiin on kohdistettu aiemmin rahoitusta. 1.3.2019- 28.2.2022 Ter-


veyden ja hyvinvoinnin laitoksen Iisisti töihin –hankkeessa (S21583), jossa sovelletaan Alan-


komaissa toimivan Locus Netwerkin työskentelytapaa (inclusive job design menetelmä). 


Hankkeen osatoteuttajana on Kuntoutussäätiö.  


Muita kokemuksia erilaisesta mukauttamisessa tukemisesta on ERS ohjelmakaudella 2014-


2020 Varsinais-Suomen ELY:n työkykykoordinaattorihankkeessa.  


 


Yhteys alueelliseen osioon:  


Hankkeille voidaan asettaa seuranta- ja koordinointitehtäviä teemaan liittyvien hank-


keiden osalta. Lisäksi alueiden työnantajien tarpeisiin vastaaminen, esimerkkinä työ-


voimapula-alat voidaan yhdistää teemaan tarvittaessa. Heikossa työmarkkina-ase-


massa olevien henkilöiden työmarkkinakynnyksen ylittämiseen kohdistuvien alueel-


listen hankkeiden kanssa voidaan tehdä yhteistyötä koordinoivan ’mainstreaming’ –


hankkeen luonteisesti niiden alueellisten hankkeiden kanssa, jossa mallia halutaan 


kehittää alue- tai toimialalähtöisissä piloteissa. Alueellisessa osiossa hankkeissa, 


joissa kehitetään esimerkiksi työhönvalmennus -palveluita, on yhtymäkohtia tähän 


hankkeeseen.  
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5) Yhteistyö, kumppanuudet, yhteiskehittäminen; mitä toimijoita mukana suunnittelussa ja toteu-


tuksessa, missä rooleissa; millä tavoin osallistettu kohderyhmää   


 
On mahdollista tehdä yhteistyötä sosiaali- ja terveysministeriön kuntoutukseen kehittämiseen 


kohdistuvien hankkeiden kanssa sekä soveltuvin osin työmarkkinoiden kohtaantoa paranta-


vien hankkeiden kanssa 
 


  


6) Toiminnan jatkuminen/juurruttaminen teemaan kuuluvien hankkeiden päättymisen jälkeen 


 


Olennaista on teeman toimintamallien mallintaminen, testaaminen ja juurruttaminen sekä 


käytön mahdollisimman suuri alueellinen kattavauus. Työnantajayhteistyössä tarvitaan tee-


man hallitsevaa ammattilaista, joka voi toimia työhönvalmennusta tarjoavassa organisaa-


tiossa tai esimerkiksi työvoimapalvelujen järjestäjäorganisaatiossa.  


 


7) Viestintäsuunnitelma 


Teemassa tehdään hankekohtaiset viestintäsuunnitelmat, jotka tukeva toisiaan.   
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Valtakunnallinen teema Erityistavoite: Polkuja töihin (ET 4.1.1) Uutta osaa-
mista työelämään (ET 4.1.6) 


Työmarkkinoiden kohtaanto 


RU: Matchning på arbetsmarknaden 


EN: Matching of labour supply and demand in the 
labour market 


Välittävän toimielimen yhteyshenkilö(t)  Keski-Suomen ELY-keskus 


Koordinaatiohankkeen yhteyshen-
kilö(t) 


Tuimala Satu, rahoitusasiantuntija, satu.tuimala@ely-keskus.fi, 


Tiitola Suvi, rahoitusasiantuntija, suvi.tiitola@ely-keskus.fi 


Ministeriön/ministeriöiden vastuuhen-
kilö(t)  


Työ- ja elinkeinoministeriö: 


Erja Nikula, erja.nikula@tem.fi, puh. +358 29 504 
7058    


Laura Perheentupa, laura.perheentupa@tem.fi, 
puh. +358 29 506 4940 


Toteutusaika 2022 - 2027 


Rahoituskehysarvio (EU+valtio)  


14 milj. euroa  


 


 


1) Yhteys EU:n strategioihin, Suomen saamiin maakohtaisiin suosituksiin sekä kansallisiin strategi-


oihin, ml. RRF        


 


Toiminnan viitekehyksen muodostavat Euroopan komission toukokuussa 2020 antamat maakohtaiset 


suositukset sekä PMI Marinin hallitusohjelman keskeiset teemaa koskevat linjaukset. Tämän lisäksi on 


tärkeää huomioida keskeiset kansalliset strategiat, kuten työ- ja elinkeinoministeriön uusi TE-palvelustra-


tegia ja työllisyyspalveluiden siirto kuntien vastuulle. 


 


Koronapandemialla on vakavia seurauksia työmarkkinoiden toimintaan. Työttömyys lisääntyy merkittä-


västi ja eräät toimialat ovat erittäin haavoittuvassa asemassa. Samaan aikaan on aloja, joilla on tarve 


rekrytoida uusia työntekijöitä ja haaste löytää heitä. Komissio korostaa suosituksissaan sekä lyhyen että 


keskipitkän aikavälin toimenpiteitä. 


 


Työmarkkinoiden toiminnan ja työttömille suunnattujen palvelujen osalta Suomen kestävän kasvun oh-


jelmassa korostuvat aktiivinen työvoimapolitiikka, pohjoismaisen työvoimapalvelumallin toimeenpano 


sekä mallin toimeenpanoa tukevien digitaalisten palvelujen kehittäminen. Tavoitteena on myös vahvis-


taa työllisyyspalveluiden aktiivista yritysyhteistyötä ja lisätä yritysten kontaktointia. Hallitus linjasi puo-


liväliriihessä valtakunnallisesta TE- toimistoissa käynnistettävästä työnvälityksen tehostamishankkeesta, 


jonka tavoitteena on tuoda piilotyöpaikat näkyväksi ja parantaa työmarkkinoiden kohtaantoa. 


 


Työmarkkinoiden kohtaannon valtakunnallisessa teemassa sekä EU-tason että kansallisia strategisia ta-


voitteita tuetaan kehittämällä toimintamallia valtakunnallisen kohtaannon edistämiseksi sekä kansallista 


ja kansainvälistä liikkuvuutta edistävien toimenpiteiden avulla. Myös toimialakohtainen kehitystyö 


osaavan työvoiman saatavuuden varmistamiseksi ja kohtaannon edistämiseksi on keskeisessä asemassa. 


Strategioissa tunnistettuja kehittämistarpeita tukee myös eri toimijoiden monialaisen työn osaamisen 


vahvistaminen. 
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2) Lisäarvo kansalliseen toimintaan ja yhteistyö alueellisen rakennerahastotoiminnan kanssa 


 


Keskeinen tavoite valtakunnallisessa koordinaatiossa on vaikuttavuuden ja tehokkuuden lisääminen ja 


päällekkäisyyksien välttäminen ottaen huomioon sekä alueellinen ESR-toiminta että aikaisempien ohjel-


makausien kokemukset. Tarkoituksena on mm. yhteinen tuote- ja palvelukehitys, hyvien ja huonojen 


käytäntöjen tunnistaminen, viestinnän parantuminen sekä hankkeiden hyvien tulosten ja toimintamallien 


juurruttaminen. Suhteessa alueelliseen rakennerahastotoimintaan valtakunnallisesti ohjataan ja koordi-


noidaan uudenlaisten palvelumallien kokeilua, jotka hyviksi toimintamalleiksiosoittautuessaan voidaan 


ottaa käyttöön kansallisesti. 


 


Valtakunnallisen kehittämistoiminnan lisäarvo 


 


 TEM:n valtakunnallisen työmarkkinoiden kohtaantoa ja työllisyyttä parantavien toiminnan 


kautta voidaan 


 tarttua koordinoidusti ja hallitusti strategisesti tärkeisiin, ilmiölähtöisiin ja toimialakohteisiin 


haasteisiin. 


 Lisätään toimijoiden välistä laaja-alaista yhteistyötä, kehittämistä ja verkostotumista eri tasoilla. 


 Mahdollistetaan koko maata käsittävän, esimerkiksi palvelujärjestelmään ja lainsäädännön uu-


distamiseen kytkeytyvän kehittämistyön sekä toiminnan laajamittaisen sopeuttamisen äkillisissä 


talouden suhdanteiden tai 


 toimintaympäristön muutostilanteissa. 


 Vahvistetaan organisaatioiden asiantuntijoiden monialaisen työn osaamista, millä tavoitellaan 


yhteistyön tehostumista, oikea-aikaisuutta ja tuloksellisuutta tukea tarvitsevien työttömien työl-


listymisen edistämisessä 


 Poistetaan toiminnallista päällekkäisyyttä ja edistetään tulosten leviämistä. 


 


 


Suhde alueelliseen ja kansalliseen toimintaan 


 


 ESR:n valtakunnallinen toiminta täydentää ja laajentaa kansallisin työllisyysmäärärahoin rahoi-


tettavia palveluita toimimalla kehitysinstrumenttina mm. kokeilujen ja pilottien avulla. 


 Valtakunnallisen mallin rakentaminen kohtaantoon eri alueiden ja toimijoiden välille mahdollis-


taa alueiden 


 oman sisäisen toiminnan järjestämisen ja kehittämisen alueellisesti tarkoituksenmukaisella ta-


valla. 


 Ylialueellisten hankkeiden hyötyvaikutuksia ovat keskinäinen oppiminen sekä mittakaavaedut, 


kun toimenpiteitä toteutetaan laajasti. 


 


3) Toiminnan kohderyhmät 


 


Hanke kuuluu Polkuja töihin –erityistavoitteeseen, jossa tavoitellaan mm. työhakijoiden, työttömien, 


työssä olevien sekä työvoiman ulkopuolella olevien kohderyhmien työllistymistä. Valtakunnallinen toi-


minta tukee myös Uutta osaamista työelämään -erityistavoitteen mukaista toimintaa, jossa kohderyh-


mänä ovat yritysten ja muiden 


organisaatioiden henkilöstö ja erilaisissa muutostilanteessa olevat työnantajat ja työntekijät. Valtakun-


nallisen hankkeen kohderyhmät tarkentuvat toiminnan sisällön tarkentuessa ja kohdentuessa mahdolli-


sesti eri painopisteisiin. Myös ulkoisen toimintaympäristön muutokset vaikuttavat kohderyhmien pai-


nottamiseen osana valtakunnallista toimintaa. 
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4) Toiminnan konkreettinen sisältö ja mahdolliset alateemat; mitä toiminnalla tavoitellaan ja millai-


sia muutoksia nykytilanteeseen odotetaan; onko toimintaan aiemmin kohdennettu EU-rahoitusta 


 


Tavoitteena on osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen tehokkaiden työvoima- ja yrityspalvelui-


den avulla, sekä työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaantoa parantavien mallien ja palvelujen kehittä-


minen. Tarkoituksena on toiminta- ja palvelumallien kokeilu ja kehittäminen irtisanovan ja rekrytoivan 


yrityksen kohtaamisen helpottamiseksi hyödyntämällä mm. monikanavaisia palveluja ja monialaista 


osaamista sekä laajoja kumppanuuksia. 


 


Työllisyyspalveluiden yritysyhteistyö on erittäin tärkeässä roolissa työllisyyden edistämisessä, yritysten 


kohtaanto- ja rekrytointiongelmien ratkaisemisessa sekä potentiaalisten kasvavien ja kansainvälistyvien 


yritysten tunnistamisessa. Tavoitteena on vahvistaa TE-palveluiden aktiivista yritysyhteistyötä ja lisätä 


yritysten kontaktointia 


työmarkkinoiden tarpeiden selvittämiseksi ja tilannekuvan luomiseksi. 


 
Konkreettisessa kehittämistoiminnassa keskitytään mm. valtakunnallisten työllisyyspalveluiden kehittä-


miseen, palvelujen vaikuttavuuden nostamiseen uuden TE-palvelustrategian mukaisesti, viestinnän ke-


hittämiseen sekä yhteistyön hyödyntämiseen. Lisäksi käynnistetään valtakunnallinen yritysharavointi-


hanke yrityskontaktoinnin lisäämiseksi. Työllisyyspalvelut kytketään tiiviisti kehittämistoimintaan mu-


kaan, jolloin myös kehittämistoiminnan tulokset hyödyntävät nimenomaan aluetasolla ja paikallisella 


tasolla tehtävää työtä. 


 


Tavoitteena on koordinoidun valtakunnallisen toiminnan avulla vastata työvoiman kohtaanto-ongelmiin, 


työnantajien rekrytointihaasteisiin sekä työntekijöille asetettaviin koulutus- ja osaamisvaatimuksiin yh-


teistyössä työnantajien kanssa. Toimialakohtaisessa kehittämistyössä otetaan huomioon rekrytointivai-


keuksista kärsivät alat, joiden tunnettuutta ja vetovoimaa lisätään sekä samalla kasvatetaan työnantajien 


tietoisuutta rekrytointimahdollisuuksista ja työntekijöiden tietoisuutta avoimista työpaikoista valtakun-


nallisesti sekä kansainvälisesti digitaalisten 


palvelujen avulla. 


 


Valtakunnallisen toiminnan tavoitteet 


 


 Työmarkkinoiden tarpeiden ja tilannekuvan selvittäminen 


 Parannetaan työmarkkinoiden kohtaantoa ja edistetään liikkuvuutta eri palveluja kehittä-


mällä, hyödyntämällä 


 ja yhdistelemällä. 


 Tuetaan eri toimijoiden ja toimialojen välistä yhteistyötä pilotoimalla uusia toimintamalleja 


kohtaannon lisäämiseksi. 


 Parannetaan kohtaantoa positiivisissa ja negatiivisissa rakennemuutostilanteissa lisäämällä 


viranomaisten ja 


 verkostokumppaneiden yhteistyötä sekä kehittämällä toimintatapoja ja –prosesseja ja osaa-


mista. 


 Kehitetään valtakunnallinen toimintamalli työvoimaa rekrytoivien ja irtisanovien yritysten 


tarpeiden yhdistämiseksi, 


 jota pilotoidaan eri toimijoiden kanssa ja tuetaan digitaalisten palvelujen avulla. 


 Toteutetaan muutostilanteiden kehittämiskokeiluja, esim. muutosturvan ja yrityspalvelujen 


yhteyden tiivistämistä 


 Edistetään kansainvälisten osaajien rekrytointia Suomeen ja integroidaan jo maassa olevia 


työnhakijoita työmarkkinoille 


 yhteistyössä Talent Boost –toimenpiteiden kanssa. 


 Vahvistetaan organisaatioiden asiantuntijoiden monialaisen työn osaamista 
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Valtakunnallinen toiminta on käytännössä mm. hyvien alueellisten mallien edelleen kehittämistä, mallin-


tamista ja levittämistä kansalliseen politiikkaan sekä viestinnän vahvistamista. Toiminnan aikana toteute-


taan pilottihankkeita erityisesti toimialoilla, jotka vaativat koronaepidemian tai muun muutostilanteen 


vuoksi eniten kehittämistoimenpiteitä. Valtakunnallinen toiminta organisoidaan valtakunnallisen koordi-


naatiohankkeeksi, jonka puitteissa käytännön kehittämistoimintaa toteutetaan joustavasti ostopalvelujen 


ja pilottien avulla. Valtakunnallisen toiminnan joustavan suuntaamisen vuoksi selvitetään tarve organi-


soitua alahankkeittain tai painopisteittäin esim. toimialakohtaisen kehittämistoiminnan tukemiseksi. Val-


takunnallista toimintaa tukee kansallisista toimijoista muodostuva verkosto (mm. julkiset työvoimapalve-


lut). Vastaavaa aiempaa ESR- tai muuta EU-rahoitteista hanketta ei ole toteutettu aiemmin, mutta erilai-


sissa hankkeissa on ollut kehittämisaihioita, joiden perusteella valtakunnallinen teemaesitys on koottu. 


 


 


 


5) Yhteistyö, kumppanuudet, yhteiskehittäminen; mitä toimijoita mukana suunnittelussa ja toteu-


tuksessa, missä rooleissa; millä tavoin osallistettu kohderyhmää  


 


Hankkeen tavoitteista on vuoropuheltu eri toimijoiden kanssa prosessin aikana. Keskusteluissa on ollut 


mukana edustajia mm. ELY-keskuksista ja TE-toimistoista sekä nykyisten valtakunnallisten ESR-hank-


keiden ohjausryhmien edustajia. Myös kansallisia hankkeita, mm. PORE-hanke on kuultu toiminnan 


suunnitteluvaiheessa. Samoin työ- ja elinkeinopolitiikan yhteensovitustyö ja toimialakohtainen kehitys-


työ mm. sote-hyte –toimialan osalta on ollut osa yhteiskehittämistä.  


 


 


6) Tulosten mittaaminen ja käytettävät indikaattorit 


 


Tavoiteltu kehittämistoiminnan avulla saatu muutos voi näkyä konkreettisesti esim. yhdenmukaisena 


järjestelmänä, mallina tai toimintatapana vapautuvan työvoiman ja rekrytoivien yritysten kohtaamisten 


helpottamiseksi. Samalla parannetaan työntekijöiden ja yritysten sopeutumiskykyä erilaisiin muutosti-


lanteisiin. Tuloksena on siten myös parantunut tuottavuus ja tuloksellisuus yrityksissä ja muissa työor-


ganisaatioissa. Toiminta hyödyntää ja toiminnassa hyödynnetään työvoima- ja yrityspalveluja tarjoavia 


ja kehittäviä tahoja sekä kumppanuusverkostoa kokonaisuudessaan. Toiminnan pääasiallisena lopputu-


loksena hankkeisiin osallistuvat työnhakijat, työttömät ja työvoiman ulkopuolella olevat ovat pääsään-


töisesti työllistyneet tai siirtyneet koulutukseen kulloinenkin työllisyystilanne huomioiden. Työnantajien 


rekrytointivalmiudet koskien kohderyhmiä ovat lisääntyneet ja työmarkkinat ovat monimuotoistuneet. 


Eri toimijoiden tarjoamia työvoima-, yritys- ja monialaisia ja -ammatillisia ohjaus- ja neuvontapalveluja 


sekä yhteistyöverkostoja on kehitetty toimivammaksi, saumattomammaksi, vaikuttavammaksi ja saavu-


tettavammaksi kokonaisuudeksi eri puolilla Suomea paikalliset erityispiirteet huomioiden.  


 


 


7) Toiminnan jatkuminen teemaan kuuluvien hankkeiden päättymisen jälkeen 


 


Työllisyysasteen nostamista ja työmarkkinoiden toimintaa edistetään hanketoiminnan päättymisen jäl-


keen osana kansallista toimintaa. Hankkeen aikana kehitetyt toimintamallit siirtyvät osaksi organisaa-


tioiden normaalia toimintaa.  


 


8) Viestintäsuunnitelma 


 


Hanketta toteutetaan tiiviissä yhteistyössä alueellisten toimijoiden ja kansallisen verkoston kanssa. Val-


takunnallinen toiminta kytkeytyy kiinteästi osaksi kansallista hallitusohjelman ja julkisen työvoimapal-


velun palvelustrategian mukaista kehittämistoimintaa tuoden toimintaan lisäarvoa ja vaikuttavuutta. 


Viestintä ja vuoropuhelu alueen toimijoiden ja muiden yhteistyötahojen kanssa on tiivistä ja jatkuvaa.   
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Valtakunnallinen teema 


Erityistavoite: Uutta osaamista työelämään (ET 4.g)  


Työelämän kehittäminen [Utveckling av arbetsli-
vet, Development of working life] 


Välittävän toimielimen yhteyshenkilö(t)  Marika Lindroth, marika.lindroth@ely-keskus.fi, +358 29 
50 37082 


Anne-Maaria Kurvinen, anne-maaria.kurvinen@ely-kes-
kus.fi, +358 29 50 38228 


Koordinaatiohankkeen yhteyshenkilö(t) [Nimi, sähköpostiosoite, puh.nro] 


Ministeriön/ministeriöiden vastuuhenkilö(t)  Työ- ja elinkeinoministeriö: 


Johanna Laukkanen, johanna.laukkanen@gov.fi,  +358 
29 50 47017 


Sosiaali- ja terveysministeriö: 


Päivi Hämäläinen, paivi.j.hamalainen@gov.fi, +358 29 
51 63590 


Toteutusaika 2021-2027 


Rahoituskehysarvio (EU+valtio) STM:n ja TEM:n yhteinen budjetti 27,7 milj.euroa 


 


1) Yhteys EU:n strategioihin, Suomen saamiin maakohtaisiin suosituksiin sekä kansallisiin 


strategioihin  


 


Toiminnan viitekehyksen muodostavat Euroopan komission toukokuussa 2020 antamat maakohtaiset suosi-


tukset sekä hallitusohjelman painottamat sekä nostamat teemat.  


 


Maakohtaisissa suosituksissa tuottavuus ja kilpailukyky on yksi kilpailukykyisen kestävyyden neljästä paino-


pisteestä. Muita ovat talouden vakaus, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja ympäristökestävyys. Vuoden 2021 


suositusten keskeisissä tavoitteissa kannustetaan jäsenvaltioita vahvistamaan talouden palautumiskykyä 


omassa valtiossaan. Lisäksi vuoden 2019 maakohtaiset suositukset ovat edelleen ajankohtaisia EU:n rahasto-


jen ja erityisesti koheesiopolitiikan yhteydessä. 


 


Toiminnalla tuetaan hallitusohjelman mukaisesti organisaatioiden kasvua ja uudistumista sekä tunnistetaan 


yritysten kehittämistarpeita, joiden avulla voidaan edistää toimintatapojen uudistumista ja uusien teknologis-


ten työkalujen hyödyntämistä työpaikoilla (uudet digitaaliset ratkaisut ja niiden edistäminen/käyttöönotto), 


lisätä tuottavuutta sekä parantaa työhyvinvointia.  


 


ESR-toiminta toimii kehitysinstrumenttina kokeiluihin ja pilotteihin. EU:n elpymisvälineeseen ehdotetuilla 


toimenpiteillä edistetään puolestaan systemaattista ja pitkäjänteistä osaamisen kehittämistä ja johtamista or-


ganisaatioissa sekä kykyä tunnistaa organisaation osaamisvarantoja ja –puutteita, mukaan lukien työssä ole-


vien ja epätyypillistä työtä tekevien osaamisen tunnistaminen ja urasuunnittelu. Elpymisvälineessä on vahva 


painotus korona-pandemiasta elpymiseen, sen jälkeiseen työelämään varautumisessa, ESR-toimet mahdollis-


tavat kehittämisen ja kokeilun ja työelämän muutoksiin reagoinnin joustavammin koko ohjelmakauden ajan. 


Pikemmin kuin päällekkäisinä, nämä toimivat toinen toistaan tukevina. Synergia varmistetaan yhteisellä 


suunnittelulla ja osallistumisella. 


 



mailto:marika.lindroth@ely-keskus.fi

mailto:anne-maaria.kurvinen@ely-keskus.fi

mailto:anne-maaria.kurvinen@ely-keskus.fi
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mailto:paivi.j.hamalainen@gov.fi
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2) Lisäarvo kansalliseen toimintaan ja yhteistyö alueellisen rakennerahastotoiminnan 


kanssa 


 


Valtakunnallisen rakennerahastotoiminnan kautta voidaan tarttua koordinoidusti hallitusohjelman mukaisiin, 


ilmiölähtöisiin haasteisiin sopivilla kansallisilla, alueellisilla ja paikallisilla toimilla sekä lisätä toimijoiden 


välistä laaja-alaista yhteistyötä, kehittämistä ja verkostoitumista. 


 


Valtakunnallinen toiminta mahdollistaa myös eri teemojen välisen siltojen rakentamisen sekä laaja-alaisen 


tiedon- ja kokemustenvaihdon. Näin hyviä käytäntöjä kyetään paremmin edistämään toimijoiden kesken ja 


niitä voidaan tarvittaessa siirtää osaksi kansallista toimintaa. Valtakunnallisella toiminnalla voidaan myös 


edistää koko maata käsittävien, esimerkiksi lainsäädännön tai tietyn väestöryhmän kattavien palvelujärjestel-


mien sekä rakenteiden kehittämistä ja uudistamista.  


 
Valtakunnallisella osiolla on TEM:n ja STM:n strategisen kehittämisen näkökulmasta tärkeä merkitys. ESR-


varat täydentävät kansallisia työllisyysmäärärahoja ja työelämän kehittämiseen suunnattuja määrärahoja. Ne 


toimivat kehitysinstrumenttina kokeiluihin ja pilotteihin. Lisäksi varat antavat mahdollista liikkumavaraa esi-


merkiksi äkillisissä talouden suhdanteiden muutostilanteissa.  


 


ESR –rahoituksella on erityisen keskeinen rooli työelämän kehittämisessä, organisaatioiden tuottavuuden ja 


työhyvinvoinnin samanaikaisessa edistämisessä. ESR-varoilla tähdätään päällekkäisen työn välttämiseen ja 


synergiaetujen muodostamiseen niin rahoituksen kuin toiminnan puitteissa. Kansallisesti rahoitetaan yritys-


ten liiketoiminnan kehittämistä ELY-keskusten yritysten kehittämispalveluiden avulla, joskin käytettävissä 


olevat määrärahat eivät ole kovinkaan suuret. Lisäksi Business Finlandin kautta voidaan rahoittaa liiketoi-


minnan kehittämistä. Näissä kohdejoukot ja toiminta on rajattu tiettyjen kriteerien mukaisesti. ESR-toimin-


nan kohderyhmä kattaa julkisen, yksityisen ja järjestösektorin työpaikat/organisaatiot sekä työelämän palve-


luiden tuottajat.  


 


Työelämän laadun kehittämiseen tarvitaan hankkeita, joiden avulla voidaan kehittää organisaatioiden toimin-


taa, uusia toimintatapoja ja tukea digitaalisten työkalujen käyttöönottoa. Kehittämistoiminta yhteistyössä joh-


don ja henkilöstön kanssa on tässä keskiössä. Hankkeet mahdollistavat erilaisten kehittämistoimenpiteiden 


suunnittelun yrityksille ja organisaatioille, joihin muuten ei ole saatavilla rahoitusta.  


 


Pääasiallisesti teeman toteutus tapahtuisi valtakunnallisesta teemasta rahoitetuista alueellisissa tai ylialueelli-


sissa ESR – hankkeissa, mutta koko maata koskevan strategisen kehittämistyön tueksi tarvitaan myös valta-


kunnallinen koordinaatiohanke. TEM ja STM tekevät yhteistyössä työelämän kehittämisteeman hankepaino-


tukset huomioiden molempien ministeriöiden näkökulmat hankkeiden tavoitteiden asetannassa.  


 


Koordinaatiohankkeen päätavoitteena on tehdä aktiivista yhteistyötä alueellisten työelämätoimijoiden kanssa 


työelämän ja tuottavuuden kehittämiseksi.  


  


 Toimenpidekokokonaisuutta toteutetaan pääasiassa ohjelmasta rahoitettujen hankkeiden kautta 


ja koordinaatiohanke tekee yhteistyötä RR ELY-keskuksen rahoitusyksikön kanssa valtakunnal-


listen hankkeiden kehittämistoiminnassa ja osallistuu hankkeiden ohjausryhmätyöskentelyihin.  


 Koordinaatiohankkeen verkostomaisen toiminnan avulla varmistetaan valtakunnallisten toimi-


joiden yhteistyö päällekkäisyyksien välttämiseksi ja laaja-alaisen tuen saamiseksi. Esimerkiksi 


vaikutusarvioinnissa käytettävän mittariston osalta hyödynnetään muiden valtakunnallisten toi-


mijoiden olemassa olevia ja kehitteillä olevia mittareita. 


 Koordinaatiohanke tunnistaa ja yhteen sovittaa yhteistyömahdollisuuksia alueellisen rakennera-


hastotoiminnan kanssa; hyvä vuorovaikutus ja tehokas viestintä ovat keskeisessä asemassa eri 


toimijoiden välisessä yhteistyössä.  


 Viestintä on hyvin keskeisessä roolissa koordinaatiohankkeen toimenpiteissä. Vaikuttavuutta 


saavutetaan yhteistyöllä erilaisten yritys-, organisaatio- ja sidosryhmäverkostojen kanssa, hyö-


dyntämällä tehokkaasti sosiaalisen median eri kanavia.  
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 Koordinaatiohanke tukee alueellisia toimijoita kehittämään ja markkinoimaan työelämän kehit-


tämispalveluita sekä tunnistamaan uusia palvelutarpeita viestin niistä eteenpäin myös kansalli-


seen toimintaan.  


 Koordinaatiohanke viestii ja jalkauttaa verkostojen, kuten erilaisten sidosryhmien, työelämätoi-


mijoiden, yritysten ja organisaatioiden käyttöön hankkeiden tuloksia, esimerkiksi uusia niin val-


takunnallisissa kuin alueellisissa hankkeissa kehitettyjä innovatiivisia palvelu- ja toimintamal-


leja.  


 Koordinaatiohanke toteuttaa ulkoisen väli- ja loppuarvioinnin hankkeiden toimenpiteistä ja nii-


den vaikuttavuudesta.  


 Koordinaatiohanke ja sen alla käynnistettävät hankkeet edistävät osaltaan TYÖ2030-ohjelmaa. 


Koordinaatiohankkeen valmistelussa sidosryhmien kesken varmistetaan eri työelämän kehittä-


mistoimintojen tuottama lisäarvo ja vältetään päällekkäistä toimintaa.   


 
Tavoitteena on aikaansaada konkreettista toimintaa, joka tavoittaa nykyistä paremmin alueen työpaikat ja 


toteuttaa työelämäpilotteja yritys- ja työpaikkarajapinnassa. Koordinaatiohanke kokoaa tietoa ja tuo työelä-


män kehittämispalveluiden rakenteisiin ja toimijoiden tietoisuuteen aluehankkeissa aikaan saatuja hyviä käy-


täntöjä, joilla voidaan toteuttaa toimintatapauudistuksia työpaikoilla. Koordinaatiohankkeen toimesta kehitet-


tyjä toimintamalleja tai palveluita pyritään tuotekehittämään edelleen työpaikkojen tarpeita vastaaviksi ja 


valtakunnallisiksi toimintatavoiksi. Keskeistä on siirtää hankkeissa luotuja hyviä käytäntöjä osaksi kansal-


lista toimintaa jatkuvuuden turvaamiseksi ja palveluiden sekä toimintamallien jatkokehittämiseksi.  


 


3) Toiminnan kohderyhmät 


 Hankkeitten kohderyhmänä on työikäinen väestö.  


 Kohderyhmänä ovat yritykset ja organisaatiot sekä niissä työskentelevät työntekijät ja johtajat yksi-


tyisellä ja julkisella sektorilla. Kohderyhmänä ovat esimerkiksi erilaisissa muutostilanteessa olevat 


työnantajat ja työntekijät.  


 Kohderyhmään kuuluvat järjestöt, yhdistykset, säätiöt, kunnat, kasvatus- ja koulutusorganisaatiot, 


tutkimuslaitokset, taide- ja kulttuurilaitokset ja muut työelämän ja palveluiden kehittäjät ja niiden 


henkilökunta.  


Kohderyhmät voidaan tarvittaessa rajata tarkemmin alueellisten erityispiirteitten tai valtakunnallisten tarpeit-


ten mukaisesti.  


4) Toiminnan konkreettinen sisältö ja mahdolliset alateemat; mitä toiminnalla tavoitellaan 


ja millaisia muutoksia nykytilanteeseen odotetaan; onko toimintaan aiemmin kohden-


nettu EU-rahoitusta 
 


Tavoitellaan työelämän laadun ja työorganisaatioiden uudistamista osaamisen lisäämisellä mm. työn tuotta-


vuus, työhyvinvointi sekä työturvallisuus huomioiden. Tulee tunnistaa organisaatioille strategisesti tärkeitä 


työelämän kehittämisen teemoja ja vaikuttavimpia kehittämisen keinoja. Tämä sisältää esimerkiksi elintapo-


jen muutoksista ja kulttuurista aiheutuvat terveydelliset seuraukset, joilla on vaikutusta työkykyyn ja kustan-


nuksiin. 


Pääasiallinen sisältö: 


 edistetään työhyvinvointia ja työssä jaksamista, hyvän työelämän kehittymistä ja työelämän laatua 


ml. työn ja yksityiselämän yhteensovittaminen ja työyhteisöjen monimuotoisuuden lisääminen. Kar-


toitetaan työterveyshuollon rooli ja potentiaali organisaatioiden johdon ja henkilöstön tukemisessa. 


Huomioidaan nykyisen työelämän aiheuttama psykososiaalinen kuormitus ja kehitetään toiminta-


malleja, joiden avulla havaittuihin haasteisiin kyettäisiin vastaamaan riittävän aikaisessa vaiheessa. 
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 edistetään toimintatapoja, digitaalisia ratkaisuja ja digitalisaation tuomien tuotanto- ja palvelupro-


sessien kehittämistä sekä lisä- ja uudelleenkouluttautumismahdollisuuksia, jotka parantavat saman-


aikaisesti tuottavuutta ja tuloksellista työn tekemistä sekä työhyvinvointia.  
 kehitetään mikro- ja pk-yritysten ja muiden organisaatioiden oppimismyönteisyyttä ja osaamista 


sekä niiden henkilöstön osaamista ja uudelleenkouluttautumista. Myös johdon ja esimiesten osaa-


mista kehitetään, erityisesti ikäjohtamisen ja osaamisen johtamisen alueilla.  


 edistetään yritysten muutoskyvykkyyttä neuvonnan, ohjauksen ja verkostojen kautta  


Tavoitellaan työelämän laadun ja työorganisaatioiden uudistamista osaamisen lisäämisellä mm. työn tuotta-


vuus, työhyvinvointi sekä työturvallisuus huomioiden. Tulee tunnistaa organisaatioille strategisesti tärkeitä 


työelämän kehittämisen teemoja ja vaikuttavimpia kehittämisen keinoja. Tämä sisältää esimerkiksi elintapo-


jen muutoksista ja kulttuurista aiheutuvat terveydelliset seuraukset, joilla on vaikutusta työkykyyn ja kustan-


nuksiin. 


Tavoitteena: 


Organisaatioiden oppimismyönteistä ilmapiiriä on kehitetty. Organisaatioiden osaamista, työhyvinvointia ja 


tuottavuutta on parannettu ja organisaatioiden valmiuksia muutoksiin on lisätty. Ammatillista liikkuvuutta on 


edistetty ja työpaikoille on saatu lisää kansainvälisiä osaajia. Yrityspalveluiden ja työelämän yhteistyötä on 


lisätty muutostilanteisiin vastaamiseksi.  


Aikaisempi toiminta: 


Rakennerahastokausi 2014 – 2020, TL 3. työllisyys ja työvoiman liikkuvuus, erityistavoite 7.1. Tuottavuu-


den ja työhyvinvoinnin parantaminen. Työllisyys ja tuloksellinen työelämä – koordinaatiohanke on toteutta-


nut aiemmin EU-rahoituksella ko. toimintaa. Vastuuviranomaisena on ollut Hämeen ELY-keskus. 


5) Yhteistyö, kumppanuudet, yhteiskehittäminen; mitä toimijoita mukana suunnittelussa ja 


toteutuksessa, missä rooleissa; millä tavoin osallistettu kohderyhmää  


 


 Työelämän kehittäminen valtakunnallista teemaa on suunniteltu työ- ja elinkeinoministeriössä 


eri osastojen välisenä yhteistyönä.  


 Sosiaali- ja terveysministeriö esitti aluksi omaa teemaa työelämän hyvinvoinnin kehittämi-


seen. Tämä päätettiin kuitenkin yhdistää TEM:n Työelämän kehittäminen –teemaan poikkihal-


linnolliseksi kokonaisuudeksi. 


 TEM:ssä on muodostettu työelämän kehittäminen –työryhmä, jossa teeman keskeisiä paino-


pisteitä on suunniteltu.  


 Toimintalinjauksia on käyty läpi ja jatkokehitetty myös yhteistyössä opetus- ja kulttuuriminis-


teriön ja sosiaali- ja terveysministeriön kanssa, joiden kautta toimintaa on täydennetty kunkin 


ministeriön tulokulmista.   


 Aiheesta on keskusteltu myös valtakunnallisessa tilaisuudessa, jonka kautta on kyetty huomi-


oimaan alueiden näkemyksiä ja aluehankkeiden kokemuksia.  


 Kuluvan rakennerahastokauden Tuottava ja tuloksellinen työelämä koordinaatiohankkeen 


ohjausryhmässä on teeman painopisteet tulevalle kaudelle käsitelty ja huomioitu projektin koke-


mukset ja kehittämisehdotukset tulevalle kaudelle.  


 Sosiaali-ja terveysministeriön Työn ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelman, TYÖ2030, 


työjaostossa on myös käyty keskustelu tulevan kauden työelämän kehittämisen painopisteistä ja 


sovittu yhteistyöstä hankekaudelle, jonka avulla voidaan estää päällekkäisyyksiä ja löytää sy-


nergiaetuja. TYÖ2030 toimii työterveyslaitoksessa, ja siinä keskeisessä roolissa ministeriöiden 


ohella ovat työmarkkinajärjestöt sekä muut työelämätoimijat. 
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 Työelämän kehittämisen (TEM ja STM) ja jatkuvan oppimisen (OKM) valtakunnalliset tee-


mat täydentävät toisiaan työelämässä tapahtuvan jatkuvan oppimisen edistämisen toi-


mintamallien kehittämisessä, ja siinä voidaan toteuttaa tarvittaessa samanaikaisia han-


kehakuja. Yhteistyötä koordinoidaan teemojen ohjausryhmissä sekä koordinaatiohank-


keen taholta. 
 


 


6) Tulosten mittaaminen ja käytettävät indikaattorit 


 


Tuloksia mitataan hyödyntämällä ET:n 4.1.6 mukaisia indikaattoreita. Lisäksi koordinaatiohanke tulee teke-


mään vaikutusarvioinnissa käytettävän mittarin osalta yhteistyötä muiden valtakunnallisten organisaatioiden 


kanssa. Hyödynnettäviä mittareita voivat olla esimerkiksi QWL (Quality of Working Life) –indeksi, Työ-


nimu-mittari ja Työ2030 ohjelmassa kehitettävät mittarit. Tavoitteena on myös mitata työhyvinvoinnin ja 


tuottavuuden samanaikaista kehittymistä mukana olevissa yrityksissä ja organisaatioissa. Lisäksi kehitetään 


mittareita, joilla voidaan selvittää toimenpiteiden vaikuttavuuden leviämistä organisaatiossa ja laajemmin 


yhteiskunnassa. Voidaan toteuttaa ulkoisia arviointeja kokonaisuuden tulosten ja vaikuttavuuden mittaa-


miseksi.  


 


7) Toiminnan jatkuminen teemaan kuuluvien hankkeiden päättymisen jälkeen 


 
Tavoitteena on, että hyviä toimintamalleja ja käytäntöjä jää elämään hankkeiden päättymisen jälkeen ja niitä 


voidaan hyödyntää kansallisessa toiminnassa. 


 


8) Viestintäsuunnitelma 


 


Laaditaan erillinen viestintäsuunnitelma, joka sisältää viestinnän tavoitteet, keinot, kanavat ja odotettavissa 


olevat tulokset. Laaditaan viestintäsuunnitelma huomioiden niin sisäinen kuin ulkoinen viestintä.  
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Valtakunnallinen teema 


Erityistavoitteet: 


Polkuja töihin ET 4.1.1 


Uutta osaamista työelämään ET 4.1.6 


Yhdenvertaiseen osallisuuteen ET 4.1.7 


Maahanmuuttaneiden toimiva arki Suo-


messa: työ, osaaminen ja osallisuus  


A well-functioning everyday life for immigrants: 
work, skills and inclusion 


Välittävän toimielimen yhteyshenkilö(t)  Hämeen ELY- keskus Auli Vuorela, auli.vuorela@ely-
keskus.fi p. 0295 021 264  


Koordinaatiohankkeen yhteyshenkilö(t) [Nimi, sähköpostiosoite, puh.nro] 


Ministeriön/ministeriöiden vastuuhenkilö(t)  Työ- ja elinkeinoministeriö  


Susanna Piepponen, susanna.piepponen@tem.fi, p. 
050 396 1120 


Opetus- ja kulttuuriministeriö 


Kaisu Piiroinen, kaisu.piiroinen@minedu.fi, p. 050 575 
4956  


Ulla-Jill Karlsson, ulla-jill.karlsson@minedu.fi, p 040 351 
5868 


Annika Bussman, annika.bussman@minedu.fi, p. 
050 343 1067  


Sosiaali- ja terveysministeriö 


Jere Päivinen, jere.paivinen@stm.fi,  p. 050 406 1274 


Toteutusaika 2021-2027 


Rahoituskehysarvio (EU+valtio) Yhteensä 14 milj. € (ET 4.1.1., ET 4.1.6. ja ET 4.1.7), 
TEM 6 milj. €, OKM 3 milj. € ja STM 5 milj. € 


 


1) Yhteys EU:n strategioihin, Suomen saamiin maakohtaisiin suosituksiin sekä kansallisiin 


strategioihin ml. RRF  


 
EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen (RRF) kansallisessa elpymis- ja palautumissuunnitelman mu-


kaisesti vahvistetaan toimia heterogeenisen maahan muuttaneiden ryhmän kiinnittymiseksi työmarkki-


noille. Tavoitteena on myös parantaa maahanmuuttajien osaamistason nostoa ja nopeuttaa etenkin kou-


lutettujen maahanmuuttajien ja kansainvälisten opiskelijoiden työllistymistä osaamistaan vastaaviin töi-


hin. Lisäksi maahanmuuttajien työllistymistä tuetaan TE-palvelujen ja muiden kotoutumista edistävien 


palvelujen palvelutarjontaa laajentamalla.  


 


Jatkuvan oppimisen parlamentaarisen uudistuksen yhtenä tavoitteena on, että koulutukseen osallistumi-


sen tasa-arvo lisääntyy ja jokaisella on mahdollisuus kehittää ja uudistaa osaamistaan. Uudistuksen lin-


jausten mukaisesti koulutustarjontaa kehitetään ja räätälöidään erilaisten koulutuksessa aliedustettujen 


ryhmien tarpeisiin huomioiden muun muassa kielitaidon tai muiden perustaitojen vahvistaminen.   


 


2) Lisäarvo kansalliseen toimintaan ja yhteistyö alueellisen rakennerahastotoiminnan 


kanssa 


 
Valmistellaan tuotteita ja kehitetään palveluita, joita hyödynnetään ja vakiinnutetaan kansallisesti ja alu-


eellisesti. 


 



mailto:auli.vuorela@ely-keskus.fi
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3) Toiminnan kohderyhmät 


 
Työn, opiskelun, perhesuhteiden tai pakolaisuuden perusteella Suomeen muuttaneet. Kohderyhmään 


kuuluvat työttömät, työvoiman ulkopuolella olevat ja työssäkäyvät maahanmuuttajat. Lisäksi kohderyh-


mään kuuluvat työyhteisöt sekä niissä työskentelevät työntekijät yksityisellä, julkisella ja kolmannella 


sektorilla.  


 


Kohderyhmään kuuluvat myös järjestöt, yhdistykset, säätiöt, kunnat, kasvatus- ja koulutusorganisaatiot, 


tutkimuslaitokset, taide- ja kulttuurilaitokset ja muut työelämän ja palveluiden kehittäjät ja niiden henki-


lökunta.  


 


Kohderyhmät voidaan tarvittaessa rajata tarkemmin alueellisten erityispiirteitten tai valtakunnallisten 


tarpeitten mukaisesti sekä toimintaympäristössä rahastokaudella tapahtuvien muutosten vuoksi.   


 


4) Toiminnan konkreettinen sisältö ja mahdolliset alateemat; mitä toiminnalla tavoitellaan 


ja millaisia muutoksia nykytilanteeseen odotetaan; onko toimintaan aiemmin kohden-


nettu EU-rahoitusta 


 


Maahanmuuttaneiden toimiva arki Suomessa: työ, osaaminen ja osallisuus 


 


TYÖ 
 


Edistetään maahanmuuttajien kotoutumista kehittämällä palveluita kumppanuusperiaatteella 


ottamalla maahanmuuttaneet mukaan omien palveluiden sisältöjen määrittelyyn ja testaamiseen.  


 


Keinot 


 


Luodaan kotoutumista edistäviä palveluita työssäkäyville ja opiskelijoille sekä muille osa-aikaisia pal-


veluita tarvitseville. Kehitetään jalkautuvaa työtä maahanmuuttajien parissa asiakkaiden tavoitta-


miseksi ja työelämäkontaktien tehostamiseksi.  


 


Kiinnitetään erityistä huomiota työelämän ulkopuolella olevien maahanmuuttaneiden, kuten kotona 


lapsia hoitavat vanhemmat, tavoittamiseen ja heidän tilanteeseensa sopivien työelämäorientaatiota 


vahvistavien palveluiden ja ohjauksen tarjoamiseen. Pilotoidaan iltaisin ja viikonloppuisin tarjottavia 


palveluita ja testataan digitaalisten kielikoulutusmateriaalien toimivuutta erityisesti työn ja 


koulutuksen takia maahanmuuttaneilla. Kehitetään digitaalisia oppimiskokonaisuuksia 


valtakunnalliseen käyttöön.   


 


Panostetaan kotoutumisajan jälkeiseen riittävän henkilökohtaiseen ohjaukseen ja tukeen työnhaussa 


sekä tukeen yrityksille/työnantajille, jotta saadaan luotua alkuvaiheen palveluille luontevia jatkopolkuja. 


Näin saadaan estettyä työttöminä työnhakijoina olevien syrjäytyminen työelämästä.  


 


Varmistetaan rakenteiden edistävän kotoutumista. 


 


Keinot 


 


Vahvistetaan hallintorajat ylittävää monialaista yhteistyötä ja tiedonvaihtoa eri toimijoiden välillä 


maahanmuuttajien osallisuuden ja työllisyyden edistämiseksi, kuten kuntien kotouttamisohjelmatyötä 


mallintamalla, pilotoimalla kotoutumiskoulutuksen johdantomoduulin ja yhteiskuntaorientaation käyt-


töönottoa sekä yhtenäistämällä kotoutumissuunnitelmien sisältöä.  
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Edistetään työntekijöiden ja työpaikkojen kohtaantoa tuomalla yhteen viranomaisia, kuntia, oppilai-


toksia, yrityksiä ja järjestöjen osaamista.  


 


Rakennetaan monialainen ohjausosaaminen ja monikanavaisen ohjaus valtakunnalliseksi yhdenver-


taiseksi maahanmuuttajien palveluksi, joka sisältää puhelin-, etä- ja digiohjauksen. Hyödynnetään pal-


veluiden suunnittelussa, kehittämisessä ja arvioinnissa asiakkaita osallistavia menetelmiä. 


 


Panostetaan yritysyhteistyöhön maahanmuuttajien työllistämiseksi. 


 


Keinot 


 


Vaikutetaan työnantajien asenteisiin maahanmuuttajien rekrytoimiseksi tekemällä yhteistyötä työnan-


tajien kanssa yhdenvertaisuuden edistämiseksi työhän otossa ja työssä sekä työelämän vastaanottavuu-


den tukemiseksi.  


 


Yritykset ml. etniset ovat maahan muuttaneiden tärkeitä työllistäjiä, mutta työturvallisuutta, työelämän 


pelisääntöjä ja yrittäjien tueksi luotuja palveluita (palkkatuki, oppisopimus, TE-toimistojen yrityspal-


velut yms.) voisi niissä vahvistaa. Myös yrityksiin jalkautuminen ja niiden tarpeiden selvittäminen 


ovat tärkeitä työllistymisen vauhdittajia.  


 


OSAAMINEN 


  


Vahvistetaan koulutusjärjestelmän kykyä vastata kasvavan maahanmuuttajaväestön tarpeisiin kehittä-


mällä ja toteuttamalla työelämälähtöisiin palveluihin ja koulutuksiin suomen ja ruotsin kielen opinto-


kokonaisuuksia ja kehittämällä kielikoulutuksia ja kielellisen tuen malleja  


 


Keinot 


 


Kehitetään ja pilotoidaan suomen ja ruotsin kielen opintokokonaisuuksia, joita voidaan joustavasti kyt-


keä opintoihin ja hyödyntää työpaikalla tapahtuvassa harjoittelussa sekä muissa työelämää lähellä ole-


vissa palveluissa. Kehitetään kielellisen tuen menetelmiä oppilaitoksissa ja kehitetään kielitaitoa tuke-


via materiaaleja hyödynnettäväksi koulutuksissa ja muissa palveluissa. Kehitetään kielitaidon testauk-


sen valtakunnallisia menetelmiä. 


 


Kehitetään ja pilotoidaan erilaisille oppijoille tarkoitettuja kielikoulutuksen malleja, huomioiden muun 


muassa nopeiden oppijoiden kielitaidon kehittäminen toimivasta peruskielitaitotasosta (B1) aina taita-


van kielitaidon tasolle (C).  


 


Kehitetään myös malleja työvoiman ulkopuolella olevien, esimerkiksi kotona lapsia hoitavien van-


hempien kielitaidon ja perustaitojen kehittämiseen. 


 


Tuetaan korkeakoulujen, oppilaitosten ja muiden maahanmuuttajien kielitaidon kehittämisen palve-


luita tarjoavien yhteismalleja ja yhteistyötä suomen ja ruotsin kielen ja perustaitojen opintotarjonnan ja 


työnjaon kehittämiseksi. 


 


 


OSALLISUUS 


 


Tarjotaan kuntoutuspalveluita heti kotoutumisen alussa.  


 


Keinot 
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Suunnitellaan jo kotoutumisvaiheeseen maahanmuuttajille toiminnallinen kuntoutusta ja kieliopintoja 


taiteen ja kulttuurin tarjoamia toimintamuotoja yhdistävä palvelu, jolla voidaan tukea toimintakykyä, 


arjenhallintaa ja kotoutumista. Kartoitetaan samalla mahdolliset oppimis- ja lukivaikeudet. Lisäksi ke-


hitetään malleja työelämään pääsemiseksi ja siellä pysymiseksi kuntoutusjakson jälkeen. 


  


Edistetään osallisuutta maahanmuuttajien arjessa.  


 


Keinot 


 


Edistetään osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja sukupuolten tasa-arvoa maahanmuuttajan elämän käytän-


nön tilanteissa, kuten sosiaali- ja terveyspalveluissa, neuvoloissa, oppilaitoksissa, kotoutumiskoulutuk-


sen työharjoittelussa, työnhaussa, lasten koulunkäynnin tukemisessa ja työpaikalla. Hyödynnetään kir-


jastojen, museoiden, teattereiden ja muiden taide- ja kulttuurilaitosten tarjoamia mahdollisuuksia luoda 


vuoropuhelua ja kohtaamisia eri kulttuuritaustan omaavien ihmisten välillä.  


 


Edistetään osallisuutta ja syrjinnän torjuntaa esim. kehittämällä ja mallintamalla kotouttavaa ja sosiaa-


lista osallisuutta edistävää toimintaa työelämän ulkopuolella olevien henkilöiden osalta, huomioiden 


mm. kotona lapsia hoitaneet naiset ja henkilöt, joiden kotoutuminen on hidastunut. 


 


Lisätään tietoisuutta yleisten kirjastojen, museoiden ja muiden taide- ja kulttuurilaitosten tehtävistä ja 


palveluista osana kotoutumiskoulutusta ja muuta kotoutumista. Tiedostetaan kulttuuripalvelujen rooli 


kulttuurisen ja vuorovaikutuksellisen kotoutumisen edistäjänä kotoutumisprosessin kaikissa vaiheissa. 


Järjestöissä ml. maahanmuuttajajärjestöt toimiminen vahvistaa maahanmuuttaneiden osallisuutta ja toi-


mijuutta.  


 


5) Yhteistyö, kumppanuudet, yhteiskehittäminen; mitä toimijoita mukana suunnittelussa ja 


toteutuksessa, missä rooleissa; millä tavoin osallistettu kohderyhmää  


 
Valtakunnallista teemaa ovat suunnitelleet työ- ja elinkeino-, opetus- ja kulttuuri- sekä sosiaali- ja ter-


veysministeriön asiantuntijat. Jatkossa eri organisaatioiden edustajat ml. välittävän toimielimen edustaja 


ja maahanmuuttajat itse ohjausryhmässä ja työpajoissa suunnittelevat yhdessä teemakohtaisia hankeha-


kuja. Hankehakujen osalta tehdään tarvittaessa yhteistyötä myös muiden valtakunnallisten teemojen 


kanssa, esimerkiksi jatkuvan oppimisen kanssa. Maahanmuuttajat itse suunnittelevat tuotteita ja palve-


luita asiantuntijoiden kanssa työryhmissä ja työpajoissa kehittämistyön eri vaiheissa. 


 


6) Tulosten mittaaminen ja käytettävät indikaattorit 


 
Seurataan, että suunnitellut tuotteet ja palvelut valmistuvat ja että ne ovat laadukkaita. Tavoitellut muu-


tokset toimintatavoissa, palveluiden sisällöissä tai muissa kehittämiskohteissa parantavat ulkomaalais-


taustaisten kotoutumista ja työllistymistä Suomessa.   


 


 


7) Toiminnan jatkuminen teemaan kuuluvien hankkeiden päättymisen jälkeen 


 
Kotoutumisen edistäminen on kansallista toimintaa, jota toteutetaan organisaatioiden vakiintuneena pal-


veluna tai toimintatapana hankekauden päätyttyä. Hankkeen aikana kehitetyt toimintamallit, tuotteet ja 


palvelut vastaavat havaittuun tarpeeseen. Siksi ne otetaan käyttöön organisaatioiden perustyössä ja pro-


sesseissa.  


 


8) Viestintäsuunnitelma 


 
Informoidaan laajasti valmistuneista tuotteista ja palveluista ja edistetään niiden käyttöönottoa.   
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Valtakunnallinen teema 


Erityistavoite ET 4.1.6. Uutta osaamista työelämään 


Jatkuva oppiminen /Kontinuerligt lärande 


Continuous Learning 


Välittävän toimielimen yhteyshenkilö(t)  Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 


Henri Helander, henri.helander@ely-keskus.fi,  


0295 038 221 


Marika Lindroth, marika.lindroth@ely-keskus.fi,  


0295 037 082 


Koordinaatiohankkeen yhteyshenkilö(t) [Nimi, sähköpostiosoite, puh.nro] 


Ministeriön/ministeriöiden vastuuhenkilö(t)  Opetus- ja kulttuuriministeriö: 


Tiina Polo, tiina.polo@minedu.fi, 0295 330 022 


Päivi Bosquet, paivi.bosquet@minedu.fi, 0295 330 375 


Toteutusaika 20212027 


Rahoituskehysarvio  38,8 miljoonaa euroa 


 
1) Yhteys EU:n strategioihin, Suomen saamiin maakohtaisiin suosituksiin sekä kansallisiin strategi-


oihin (ml. Suomen kestävän kasvun ohjelma) 


 


Komissio esitteli 1.7.2020 Euroopan elpymistä tukevan Euroopan osaamisohjelman (Skills Agenda), jonka 


tavoitteena on varmistaa, että Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarissa vahvistettu oikeus koulutukseen ja 


elinikäiseen oppimiseen toteutuu kaikkialla Euroopassa. Osaamisohjelmalla pyritään varmistamaan, että 


työntekijöillä olisi muuttuvan työelämän vaatimat taidot ja mahdollisuus saada tarvitsemaansa koulutusta. 


Suomen EU-puheenjohtajakauden yksi koulutussektorin pääprioriteeteista oli jatkuvan oppimisen vahvista-


minen Euroopassa. Suomi katsoo, että osaamisohjelma vastaa pääosin neuvoston päätelmien elinikäistä oppi-


mista koskevia linjauksia. 


 


Euroopan unionin neuvosto suositti 20.5.2020 Suomen maakohtaisissa suosituksissa sellaisten toimenpitei-


den vahvistamista, joilla tuetaan työllisyyttä ja aktiivista työvoimapolitiikkaa. Neuvosto katsoo, että jatkuvan 


oppimisen uudistuksella voitaisiin vastata tarpeeseen kehittää aikuisten, myös vähän koulutettujen, osaamista 


työmarkkinoiden kannalta merkityksellisillä aloilla. 


 


Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaan Suomessa toteutetaan parlamentaarinen jatkuvan oppi-


misen uudistus, jolla vastataan läpi elämän jatkuvaan tarpeeseen kehittää ja uudistaa omaa osaamista. Koko-


naistarkastelussa otetaan huomioon koko koulutuspolun koulutuksen tarjonnan ja rahoituksen, sosiaaliturvan, 


muutosturvan, työttömyysturvan, omaehtoisen ja työvoimapoliittisen koulutuksen sekä osaamisen tunnista-


misen niveltyminen uuteen järjestelmään. Jatkuvan oppimisen uudistus toteutetaan kolmikantaisena yhteis-


työnä yhdessä koulutuksenjärjestäjien kanssa. 


 


Suomen kestävän kasvun ohjelmassa toteutetaan toimenpiteitä, joilla nostetaan osaamistasoa, varmistetaan 


korkeakoulutasoinen osaaminen keskeisillä aloilla ja muunnetaan olemassa olevaa osaamista työelämän uu-


sia tarpeita vastaavaksi. Keskeisiä keinoja ovat muun muassa jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukes-


kuksen toiminnan käynnistyminen, jatkuvan oppimisen digitaalisen palvelukokonaisuuden kehittäminen, 


työelämän muutosten ennakoinnin uudistaminen, työpaikoilla ja muualla kertyneen osaamisen tunnistami-


seen työvälineiden ja menettelyjen kehittäminen sekä ohjauksen koordinaation parantaminen. 


 


 


 


2) Lisäarvo kansalliseen toimintaan ja yhteistyö alueellisen rakennerahastotoiminnan kanssa 


 



mailto:henri.helander@ely-keskus.fi

mailto:marika.lindroth@ely-keskus.fi

mailto:tiina.polo@minedu.fi

mailto:paivi.bosquet@minedu.fi
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Jatkuvan oppimisen ESR-ohjelmassa toteutettava valtakunnallinen toiminta tukee osaamisen, työllisyyden ja 


osallisuuden teemoissa sosiaalisten innovaatioiden strategista kehittämistä ja niiden tehokasta levittämistä. 


Valtakunnallinen toiminta parantaa laaja-alaista vaikuttavuutta hallinnonalojen yhteisenä alueita palvelevana 


toimintana sekä kytkee ESR-toiminnan osaksi muuta kansallista kehittämistä. Valtakunnallisessa toimin-


nassa huomioidaan myös ESR-toiminnan ja Suomen kestävän kasvun ohjelman täydentävyys 


 


Pääasiallisesti teeman toteutus tapahtuisi valtakunnallisesta teemasta rahoitetuista alueellisissa tai ylialueelli-


sissa ESR – hankkeissa, mutta koko maata koskevan strategisen kehittämistyön tueksi tarvitaan myös valta-


kunnallinen koordinaatiohanke. Koordinaatiohankkeen päätavoitteena on tehdä aktiivista yhteistyötä alueel-


listen toimijoiden kanssa jatkuvan oppimisen toimintamallien kehittämiseksi.  


 


3) Toiminnan kohderyhmät 


 


Kohderyhmään kuuluvat jatkuvaa oppimista edistävät järjestöt, yhdistykset, säätiöt, kunnat, kasvatus- ja 


koulutusorganisaatiot, korkeakoulut ja tutkimuslaitokset, taide- ja kulttuurilaitokset ja muut työelämän ja 


palveluiden kehittäjät ja niiden henkilökunta. Lisäksi kohderyhmänä ovat yritykset ja työnantajat yksityisellä 


ja julkisella sektorilla. Tarkoituksena on tavoittaa valtakunnallisen toiminnan kautta keskeiset jatkuvaa 


oppimista mahdollistavat toimijat ja luoda näille organisaatioille tarvelähtöisiä uusia jatkuvan oppimisen 


toimintamalleja. 


 


Kohderyhmiä ovat myös sellaiset työssä olevat henkilöt, joiden osaaminen tarvitsee päivitystä tai joiden 


työelämässä pitempään pysymistä turvataan. Hankkeitten kohderyhmänä voivat olla myös opiskelijat, 


työttömät ja työvoiman ulkopuolella olevat. Näiden kohderyhmien kautta jatkuvan oppimisen 


toimintamallien kehittämiseen organisaatioissa saadaan mukaan asiakkaiden näkökulma ja tarpeet. 


 


4) Toiminnan konkreettinen sisältö ja mahdolliset alateemat; mitä toiminnalla tavoitellaan ja millai-


sia muutoksia nykytilanteeseen odotetaan; onko toimintaan aiemmin kohdennettu EU-rahoitusta 


 


Valtakunnallisella rahoituksella toteutetaan erilaisia pilotti- ja muita kehittämishankkeita, joilla vahvistetaan 


toimijoiden kyvykkyyttä toimia jatkuvan oppimisen tavoitteiden mukaisesti ja kehitetään uusia toimintamal-


leja toiminnan tueksi. Strategisesti kohdennetuilla hankkeilla ja kokeiluilla edistetään kansallisten linjausten 


mukaista kehittämistä jatkuvan oppimisen tavoitteiden mukaisesti koko ohjelmakauden ajan. Pääpaino on 


koulutustoimijoiden rakenteiden ja toimintamallien kehittämisessä. Valtakunnallisten hankkeiden yhtenä tär-


keänä tavoitteena on myös toimijoiden verkostoitumisen edistäminen ja yhteistyön vahvistaminen kansalli-


sella ja tarvittaessa Euroopan tasolla.  


 


Hankkeiden teemoina voivat olla esimerkiksi jatkuvan oppimisen toimintatapojen, oppimisympäristöjen ja 


oppimisalustojen (ml. digitalisaatio) kehittäminen ja hyödyntäminen tukemaan jatkuvaa oppimista, myös 


korkeakoulujärjestelmän kehittämistä jatkuvan oppimisen alustaksi. Lisäksi hankkeissa kehitetään ja pilotoi-


daan työelämälähtöisten jatkuvan oppimisen toimintamalleja alakohtaisesti tai aluetasolla yhteistyössä työ-


elämän kanssa. Hankkeilla edistetään myös kansainvälisten osaajien kiinnittymistä työmarkkinoille jo opis-


keluvaiheessa esimerkiksi opinnäytetöiden tai työharjoittelupaikkojen kautta.  


 


Valtakunnallisilla hankkeilla edistetään koulutusasteiden välistä yhteistyötä erityisesti koulutusasteiden ja 


koulutusmuotojen yhteisen koulutustarjonnan kehittämisessä jatkuvan oppimisen tarpeisiin sekä koulutusas-


teiden ja koulutusmuotojen välisten siirtymien sujuvoittamisessa. Hankkeilla voidaan edistää myös jatkuvan 


oppimisen taitojen ja oppimisvalmiuksien kehittämistä ottaen huomioon myös oppivelvollisuuden laajenta-


minen sekä oppimisen varhaiset vaiheet. 
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Hankkeilla kehitetään myös toimijoiden verkostomaista ja moniammatillista työtä jatkuvan oppimisen ja oh-


jauksen palveluissa esimerkiksi hakevan toiminnan, koulutuksen aikaisen ohjauksen ja nivelvaiheiden ai-


kana. Moniammatillista yhteistyötä kehitetään nimenomaan jatkuvan oppimisen prosessien ja toimijoiden 


osalta. 


 


Valtakunnallinen koordinaatiohanke fasilitoi saman teeman hankkeiden keskinäistä yhteistyötä sekä kokoaa 


ja levittää parhaat käytännöt samassa teemassa työskentelevien hankkeiden ja muiden toimijoiden käyttöön. 


Koordinaatiohanke myös kokoaa yhteen samassa teemassa toimivat valtakunnallisesta ja alueellisesta rahoi-


tuksesta rahoitetut hankkeet. Koordinaatiohanke tuottaa analysoitua tietoa sekä selvityksiä teeman tuloksista 


ja niiden merkityksestä ja vaikuttavuudesta mukaan lukien kansainvälistä vertailua. Koordinaatiohanke ra-


portoi teeman toiminnasta teeman johtoryhmälle, ministeriölle ja rahoittavalle ELY-keskukselle. 


 


5) Yhteistyö, kumppanuudet, yhteiskehittäminen; mitä toimijoita mukana suunnittelussa ja toteu-


tuksessa, missä rooleissa; millä tavoin osallistettu kohderyhmää  


Teemaa on valmisteltu keskeisten ministeriöiden asiantuntijoiden yhteistyönä sekä käsitelty ja esitelty tule-


van rakennerahastokauden valmistelussa ja muissa tilaisuuksissa muille kumppaneille ja sidosryhmille mu-


kaan lukien alueiden edustajat, joita on pyydetty mukaan teeman valmisteluun alueellisista lähtökohdista. 


 


Valtakunnallisessa toiminnassa lähtökohtana on tiivis kumppanuus ja yhteiskehittäminen eri hallinnonalojen 


kesken sekä kohderyhmien kanssa. Valtakunnallisen toiminnan toteuttamisessa huomioidaan täydentävyys ja 


yhteistyö samaan aikaan tehtävien kansallisten toimien sekä Suomen kestävän kasvun ohjelman toteutuksen 


kanssa. Valtakunnalliseen teemaan perustettava ohjausryhmä linjaa hakujen tarkemmat painopisteet ja ajoit-


tumisen. 


 


Jatkuvan oppimisen ja työelämän kehittämisen valtakunnalliset teemat täydentävät toisiaan työelämässä ta-


pahtuvan jatkuvan oppimisen edistämisen toimintamallien kehittämisessä, ja siinä voidaan toteuttaa tarvitta-


essa samanaikaisia hankehakuja. Muita jatkuvan oppimisen teemaa täydentäviä valtakunnallisia teemoja ovat 


muun muassa Maahanmuuttaneiden toimiva arki sekä Luovan ja kulttuurialan innovaatio-osaaminen. Yhteis-


työtä koordinoidaan teemojen ohjausryhmissä. 


 


6) Tulosten mittaaminen ja käytettävät indikaattorit 


ET:n 4.1.6 mukaisesti indikaattoriseurannalla ja erityisselvityksin 


 


7) Toiminnan jatkuminen teemaan kuuluvien hankkeiden päättymisen jälkeen 


Hankkeiden myötä koulutuksen toimijoille Suomeen syntyy jatkuvan oppimisen toimintamalleja, joilla vas-


tataan työelämän ja yksilöiden tarpeisiin uudistaa osaamistaan. Toimintamallien käyttöönotossa huomioidaan 


jatkuvan kehittämisen periaatteita. 


 


8) Viestintäsuunnitelma 


Viestintäsuunnitelma valmistellaan myöhemmin osana teeman ja hankkeiden toteuttamisen suunnitelma. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







26(45) 


  


 


 


 


 


 


Valtakunnallinen teema 


Erityistavoite ET 4.1.6 Uutta osaamista työelämään 


Luovan ja kulttuurialan innovaatio-osaaminen  


Innovation Expertise of Cultural and Creative In-
dustries 


Innovationskunskap inom kreativa branscher 


Välittävän toimielimen yhteyshenkilö(t)  
 


Koordinaatiohankkeen yhteyshenkilö(t) [Nimi, sähköpostiosoite, puh.nro] 


Ministeriön/ministeriöiden vastuuhenkilö(t)  Opetus- ja kulttuuriministeriö: 


Kirsi Kaunisharju, kirsi.kaunisharju@minedu.fi, 0295 3 
30144 


Tapani Sainio, tapani.sainio@minedu.fi, 0295 3 30336 


Työ- ja elinkeinoministeriö: 


Petra Tarjanne, petra.tarjanne@tem.fi, 029 506 3691 


 


Toteutusaika 2021-2027 


Rahoituskehysarvio (EU+valtio) 13,6milj. 


 
1) Yhteys EU:n strategioihin, Suomen saamiin maakohtaisiin suosituksiin sekä kansallisiin strategi-


oihin  


 


Luovien alojen ja kulttuurialan työttömyysaste on nousemassa ja liikevaihto laskemassa covid-19 –kriisin 


myötä. Komissio on Euroopan parlamentin päätöslauselman (2020/2708(RSP) mukaan arvioinut, että vuo-


den 2020 toisen vuosineljänneksen aikana kulttuuriala ja luovat alat menettivät todennäköisesti 80 prosenttia 


liikevaihdostaan. Tilanne ei helpottumassa ja kriisin vaikutukset voivat ulottua vuosien päähän. EU-tasolla 


toimineet avoimen koordinaation (OMC) työryhmät ovat esittäneet raporteissaan (Access to Finance ja The 


Role of Public Policies in Developing Entrepreneurial and Innovation Potential of Cultural and Creative Sec-


tors) luovien alojen toimien uusia ja innovatiivisia rahoitusinstrumentteja ja kulttuuristen sekä sosiaalisten 


innovaatioiden tukemista EU:n koheesiopolitiikalla. Euroopan unionin neuvoston 20.5.2020 Suomen maa-


kohtaisten suositusten mukaan aktiivisella työvoimapolitiikalla, täydennys- ja uudelleenkoulutustoimenpiteet 


mukaan lukien, voitaisiin varmistaa nopea ja kestävä paluu työmarkkinoille. Tämä koskee myös kulttuurialaa 


ja luovia aloja sekä laajemmin luovaa taloutta. 


 


Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaan osana elinvoimaista Suomea käynnistetään luovien 


alojen palvelukokonaisuus ja luodaan yrittäjyysstrategia, joka sisältää luovan alan arvonmuodostuksen ja lii-


ketoimintamallien kehittämisen. Osana Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomea tavoitteena on luo-


vien alojen työpaikkojen lisääntyminen, BKT-osuuden nousu ja työntekijöiden työskentelyedellytysten pa-


rantuminen. Keinona on mm. Creative Business Finlandin perustaminen tukemaan luovien alojen kasvua. 


Hallitusohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi on laadittu Luovan talouden tiekartta ja laaditaan Yrittäjyys-


strategia. 


 


2) Lisäarvo kansalliseen toimintaan ja yhteistyö alueellisen rakennerahastotoiminnan kanssa 


 


Valtakunnallinen toiminta tukee osaamisen, työllisyyden ja osallisuuden teemoissa sosiaalisten innovaatioi-


den strategista kehittämistä ja niiden tehokasta levittämistä kansallisesti ja alueellisesti. Valtakunnallinen toi-


minta parantaa laaja-alaista vaikuttavuutta hallinnonalojen yhteisenä alueita palvelevana ja ylialueellisena 


toimintana. Valtakunnallisessa toiminnassa painottuu monialaisten palvelujärjestelmien kehittäminen eri toi-


mijoiden laaja-alaisessa yhteistyössä. Valtakunnallisella toiminnalla toimeenpannaan osin mm. Luovan ta-


louden tiekartan, kulttuurimatkailun, kulttuurisen moninaisuuden ja kulttuuriperintöstrategian toimia, joiden 


tavoitteena ovat mm. ylialueelliset verkostot ja palvelumallit.  
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3) Toiminnan kohderyhmät 


 


Kohderyhmänä on luovilla ja kulttuurialoilla toimiva työikäinen väestö, itsensätyöllistäjät, yrittäjiksi aikovat, 


yksinyrittäjät, maahanmuuttajat, yrityksissä ja organisaatioissa työskentelevät työntekijät ja johtajat 


yksityisellä ja julkisella sektorilla, ml. luovaa osaamista hyödyntävät toimijat.  Kohderyhmään kuuluvat 


myös luovan ja kulttuurialan järjestöt, yhdistykset, säätiöt, kunnat, kasvatus- ja koulutusorganisaatiot, 


tutkimuslaitokset, taide- ja kulttuurilaitokset sekä muut työelämän ja palveluiden kehittäjät ja niiden 


henkilökunta. Kohderyhmänä ovat erilaisissa muutostilanteissa olevat työnantajat ja työntekijät. 


Kohderyhmiä ovat myös sellaiset työssä olevat henkilöt, joiden tämän hetkinen osaaminen tarvitsee 


päivitystä tai joiden työelämässä pitempään pysymistä turvataan. 


 


4) Toiminnan konkreettinen sisältö ja mahdolliset alateemat; mitä toiminnalla tavoitellaan ja millai-


sia muutoksia nykytilanteeseen odotetaan; onko toimintaan aiemmin kohdennettu EU-rahoitusta 


 


Tavoitteena on tiiviimpi yhteistyö elinkeinoelämän, oppilaitosten ja tutkimustoimijoiden kanssa, jotta osaa-


misen uudistaminen vastaa nopeasti muuttuviin (ml. pandemiat, ilmastonmuutos) elinkeino- ja työelämän 


sekä toimintaympäristön muutoksesta aiheutuviin osaamistarpeisiin.  Tuetaan luovien alojen palvelukokonai-


suuden syntymistä elinkeinorakenteen monipuolistamiseksi sekä taide- ja kulttuurialan innovaatio-, digitali-


saatio- ja ilmasto-osaamisen edistämistä. 


 


Valtakunnallinen koordinaatiohanke fasilitoi saman teeman hankkeiden keskinäistä yhteistyötä, toteuttaa 


viestintää sekä kokoaa ja levittää parhaat käytännöt samassa teemassa työskentelevien hankkeiden käyttöön. 


Koordinaatiohanke kokoaa yhteen teemassa toimivat valtakunnallisesta ja alueellisesta rahoituksesta rahoite-


tut hankkeet. Yhtenä osa-alueena rahoitetaan myös luovan ja kulttuurialan sekä luovan osaamisen hyödyntä-


miseen liittyvää selvitys- ja tutkimustoimintaa osaamisen kehittämisen pohjaksi sekä vaikutusten mittaa-


miseksi, mm. tunnistetaan osaamistarpeiden muutoksia uuden arvonluonnin tarpeisiin. Koordinaatiohank-


keen toteuttaja kilpailutetaan. 


 


Valtakunnallisella rahoituksella toteutetaan pilotti- ja kehittämishankkeita, joilla vahvistetaan luovia aloja ja 


luovaa taloutta elinkeinorakenteen monipuolistajana sekä vahvistetaan taide- ja kulttuurialan tuotanto-osaa-


mista. Pilotti- ja kehittämishankkeiden toteuttamisessa otetaan huomioon läpileikkaavat, globaalit toimin-


taympäristömuutokset, kuten digitalisaatio, datatalouden kehitys, ilmastonmuutos sekä väestörakenteen muu-


tokset, ml. maahanmuuttajataustaisen väestön kasvu. Lisäksi otetaan huomioon Covid -19 –pandemian ai-


heuttamat toimintaympäristömuutokset, joista osa, kuten digitalisaatio, kytkeytyy globaaleihin muutoksiin. 


 


Luovat alat ja luova talous elinkeinorakenteen monipuolistajina –osiossa tavoitteena on vahvistaa mm. luo-


vien alojen liiketoimintaosaamista, kuten markkinointia, myyntiä, tuote- ja palvelukehitystä, digitaalista 


osaamista, IPR-osaamista, johtamista, kansainvälistymistä ja hankintaosaamista sekä maahanmuuttajien 


osaamista heidän työllistymisekseen. Tavoitteena on vahvistaa luovien alojen ja muiden alojen yhteisiä luo-


van osaamisen monialaisia toimintamalleja, mm. läpileikkaavien toimintaympäristömuutosten pohjalta uu-


denlaisen liiketoiminnan luomiseksi ja lisätä eri alojen yhteistä tuote- ja palvelukehittämisosaamista. Tavoit-


teena on toteuttaa yritysten osaamisia, uusiutumiskykyä ja kansainvälisen tason yhteistyötä edistävä luovien 


alojen koulutuksen sisältöjä uudistava ja työelämäyhteistyötä vahvistava koordinaatiokokonaisuus yritysten 


ja oppilaitosten kesken. Monialaisilla toimintamalleilla voidaan luoda pohjaa myös Jatkuvan oppimisen työ-


elämälähtöisille malleille sekä innovaatio- ja osaamisverkostoille. Tuetaan luovan talouden ja luovien alojen 


palvelukokonaisuuden ja verkostojen syntymistä elinkeinorakenteen monipuolistamiseksi. Hyödynnetään 


luovien alojen osaamisesta mm. muotoiluosaamista, asiakasymmärryksen lisäämistä, visualisointia ja tari-


nankerrontaa, datan ja analytiikan hyödyntämistä. Tavoitteena on lisätä IP-järjestelmän käyttäjäystävälli-


syyttä. Vahvistetaan kulttuuritoimijoiden ja maailmanperintökohteiden osaamisen ja matkailullisten valmiuk-


sien lisäämistä, kulttuurireittien kehittämistä kestävän matkailun edistämiseksi sekä digitaalisen kulttuuripe-


rinnön ja digitaalisten palveluiden kehittämistä. Vahvistetaan luovan ja kulttuurialan toimijoiden, kuten mu-


seoiden, kykyä toimia erilaisina innovaatioalustoina.  
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Taide- ja kulttuurialan tuotanto-osaamisen vahvistaminen –osiossa on tavoitteena kehittää osaamista tuottaa 


uusia taide- ja kulttuuripalveluita, kuten digitaalisia palveluita ja kestävän kehityksen mukaisia palveluita 


sekä eri väestöryhmät, ml. maahanmuuttajataustaiset, huomioon ottavia, yhdenvertaisesti tuotettuja palve-


luita. Tavoitteena on vahvistaa taide- ja kulttuuripalveluiden tuottajien osaamista myös mm. palveluiden laa-


dun ja vaikuttavuuden sekä saatavuuden kehittämisessä, asiakasymmärrystä, yhdenvertaisen osallistumisen, 


markkinoinnin ja viestinnän sekä hyvinvoinnin ja elinvoiman vahvistamisen kehittämisessä. Edistetään taide- 


ja kulttuurialan innovaatio- ja kiertotalous-osaamista, ml. hyödynnetään kehittämisen pohjana perinteisiä tai-


toja ja paikallisyhteisöjen osaamista. Tuetaan kulttuuriympäristön kestävään kehittämiseen ja ilmastonmuu-


toksen vaikutuksiin sopeutumista edistävien ratkaisujen kehittämistä. Vahvistetaan korjausrakentamisym-


märryksen ja -osaaminen sekä maailmanperintökohteiden osaamisen vahvistamista kulttuuriympäristö- ja 


arkkitehtuuripolitiikan näkökulmista. Vahvistetaan kulttuurikompetenssiin, kulttuuriseen moninaisuuteen ja 


demokratiakasvatukseen liittyvää osaamisen kehittämistä. 


 


5) Yhteistyö, kumppanuudet, yhteiskehittäminen; mitä toimijoita mukana suunnittelussa ja toteu-


tuksessa, missä rooleissa; millä tavoin osallistettu kohderyhmää  


Teemaa on valmisteltu keskeisten ministeriöiden asiantuntijoiden yhteistyönä sekä käsitelty ja esitelty tule-


van rakennerahastokauden valmistelussa ja muissa tilaisuuksissa kumppaneille ja sidosryhmille ml. alueiden 


edustajat, joita on pyydetty mukaan valmisteluun alueellisista lähtökohdista. Valtakunnallisessa toiminnassa 


on lähtökohtana tiivis kumppanuus ja yhteiskehittäminen eri hallinnonalojen kesken ja kohderyhmien 


kanssa. Valtakunnallisen toiminnan toteuttamisessa otetaan huomioon täydentävyys ja yhteistyö samaan ai-


kaan tehtävien kansallisten toimien sekä Suomen kestävän kasvun ohjelman toteutuksen kanssa. Luovan ja 


kulttuurialan innovaatio-osaamisen valtakunnallinen teema täydentää monialaisuuden näkökulmasta mm. 


Jatkuvan oppimisen sekä Innovaatio- ja osaamisverkostojen teemoja. 


 


6) Tulosten mittaaminen ja käytettävät indikaattorit 


ET:n 4.1.6 mukaisesti indikaattoriseurannalla ja erityisselvityksin 


 


7) Toiminnan jatkuminen teemaan kuuluvien hankkeiden päättymisen jälkeen 


Kulttuuri- ja luovan alan innovaatio-osaamisen hankkeiden myötä Suomeen syntyy globaaleihin 


toimintaympäristömuutoksiin vastaavaa uutta osaamista sekä luoville että muille aloille. Lisäksi 


syntyy uudenlaisia toimintamalleja, jotka edistävät jatkuvan kehittämisen periaatteita. 


 


8) Viestintäsuunnitelma 


Viestintäsuunnitelma valmistellaan myöhemmin osana teeman ja hankkeiden toteuttamisen suunnitelmaa. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







29(45) 


  


 


 


 


 


 


Valtakunnallinen teema 


Erityistavoite ET 4.1.7. Yhdenvertaiseen osallisuuteen 


Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kehittämi-
nen ja hyvinvoinnin edistäminen kohti yhdenvertai-
suutta 


 


Utveckling av tjänster för barn, ungdomar och familjer 
och befordran av välbefinnande mot jämställdheten 


 


Equality of the children, young people and families 
Välittävän toimielimen yhteyshenkilö(t)  [Nimi, sähköpostiosoite, puh.nro] 


Koordinaatiohankkeen yhteyshenkilö(t) [Nimi, sähköpostiosoite, puh.nro] 


Ministeriön/ministeriöiden vastuuhenkilö(t)  STM: Sosiaali- ja terveysministeriö: Elina Palola, 
elina.palola@stm.fi, 050-3653231 


OKM: Merja Hilpinen, merja.hilpinen@gov.fi; +358 295 
330 418 Erja Vitikka, erja.vitikka@gov.fi; +358 295 330 
058 Tarja Kahiluoto, tarja.kahiluoto@gov.fi; +358 295 
330 386 Juha-Pekka Suomi, juha-pekka.suomi@gov.fi, 
+358 295 330 354 Iina Berden iina.berden@gov.fi +358 
295 330 069  


Toteutusaika 2021-2027 


Rahoituskehysarvio (EU+valtio) 13 M€+10 M€ 


 


1) Yhteys EU:n strategioihin, Suomen saamiin maakohtaisiin suosituksiin sekä kansallisiin 


strategioihin ml. RRF  


Toiminnan viitekehyksen muodostavat Euroopan komission toukokuussa 2020 antamat maakohtaiset suosi-


tukset sekä hallitusohjelman teemat. Maakohtaisissa suosituksissa sosiaalinen oikeudenmukaisuus on yksi kil-


pailukykyisen kestävyyden neljästä painopisteestä. Euroopan unionin neuvosto suositti 5.6.2019 Suomea vah-


vistamaan aktiivista osallisuutta sekä 20.5.2020 toteuttamaan toimia, joilla se parantaa sosiaali- ja terveyspal-


velujen saatavuutta. Hallitusohjelman mukaisesti edistetään lasten ja nuorten osallisuutta, tuetaan perheitä, 


edistetään nuorisotakuuta ja sukupuolten tasa-arvoa sekä vähennetään köyhyyttä ja osattomuutta ottamalla en-


tistä paremmin huomioon huono-osaisuuden riskitekijät ja ylisukupolvisuus.  


EU:n strategioista esitetyillä painopisteillä on vahva yhteys eurooppalaiseen lapsitakuuseen (European Child 


Guarantee), nuorisotakuuseen ja EU:n lasten oikeuksien strategiaan. Teema kytkeytyy myös Suomen kansal-


lisen lapsistrategian toimeenpanoon. Valtakunnallinen nuorisotyön ja -politiikan ohjelma (VANUPO) edistää 


nuorten kasvu- ja elinoloja hallituskauden aikana. Sen pääteemoja ovat nuorten syrjäytymisen ehkäisy sekä 


merkityksellisen elämän, turvallisuuden ja osallisuuden vahvistaminen. 


 


2) Lisäarvo kansalliseen toimintaan ja yhteistyö alueellisen rakennerahastotoiminnan 


kanssa 


 


Valtakunnalliset toimet muodostavat kokoavan kehittämisalustan sekä valtakunnalliselle että alueel-


liselle kehittämistoiminnalle ml. MYR-yhteistyö. Valtakunnallisen rakennerahastotoiminnan avulla 


voidaan tarttua koordinoidusti ilmiölähtöisiin haasteisiin kaikilla hallinnon tasoilla ja lisätä osaamista 


sekä monialaista yhteis- ja kehittämistyötä. Valtakunnallisella toiminnalla edistetään lapsistrategian 


toimeenpanoa sekä sosiaali- ja terveydenhuollon, nuorisotakuun, koulutuksen ja lapsi-, nuoriso- ja 


perhepalvelujen uudistamista. Kehitetään tukimuotoja ja hyviä toimintamalleja, joita hyödynnetään 


ja vakiinnutetaan kansallisesti ja alueellisesti lasten, nuorten ja perheiden pärjäävyyden ja hyvinvoin-


nin edistämiseksi. Valtakunnallinen teema kuuluu osana ”Osallisuuden, sukupuolten tasa-arvon ja 
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yhdenvertaisuuden tuki ja koordinaatio Euroopan sosiaalirahastotyössä 2021-2027” –valtakunnalli-


seen koordinaatiohankkeeseen. 


 


3) Toiminnan kohderyhmät 


Kohderyhmään kuuluvat kaikki haavoittuvassa asemassa ja/tai tuen tarpeessa olevat lapset, nuoret ja perheet. 


Kohderyhmään kuuluvat myös lapsille, nuorille ja heidän vanhemmilleen tukea, apua, palveluja ja hoitoa 


tarjoavat ammattilaiset, erityisesti kasvatus- ja koulutusalan, oppilas- sekä sosiaali- ja terveydenhuollon 


henkilöstö sekä järjestöt, yhdistykset, säätiöt, kunnat ja tulevat hyvinvointialueet, koulutusorganisaatiot, lap-


sille ja nuorille suunnattujen kulttuuri- ja liikuntapalveluiden järjestäjät, seurakunnat, tutkimuslaitokset ja muut 


työelämän ja palvelujen kehittäjät. Kohderyhmät voidaan tarvittaessa rajata tarkemmin alueellisten 


erityispiirteiden tai valtakunnallisten tarpeiden mukaisesti. 


4) Toiminnan konkreettinen sisältö ja mahdolliset alateemat; mitä toiminnalla tavoitellaan 


ja millaisia muutoksia nykytilanteeseen odotetaan; onko toimintaan aiemmin kohden-


nettu EU-rahoitusta 


 


Tavoitteena on parantaa lasten, nuorten ja perheiden yhdenvertaisia ja tasa-arvoisia mahdollisuuksia merki-


tykselliseen elämään ja aktiiviseen osallisuuteen yhteiskunnassa. Tämä tapahtuu kehittämällä ja ottamalla 


käyttöön uudenlaista arjen voimavarojen, hyvinvoinnin ja toimintavalmiuksien tukea yhdessä lasten, nuoren 


ja perheiden kanssa. Läpileikkaavana toimintatapana on yhteistyön syventäminen eri toimijoiden ja hallinnon-


alojen kesken, jotta voidaan edistää lasten, nuorten ja perheiden hyvää arkea, pärjäävyyttä ja osallisuutta, van-


hempien kouluttautumista ja työllisyyttä ja torjua lapsiperheiden köyhyyttä. 


 


Rahoitettavia hankkeita valtakunnallisessa toiminnassa ovat pilotti- ja muut kehittämishankkeet mukaan lukien 


verkostoituminen, monitoimijaisuus ja monialaisuus. Alateemat (joita ei ole aiemmin rahoitettu vastaavanlai-


sina kokonaisuuksina) ovat: 


 


 Haavoittuvassa asemassa olevien lasten, nuorten ja perheiden tunnistaminen ja arjessa tukemi-


nen  


 


- torjumalla ylisukupolvista syrjäytymistä ja oppimiseroja erityisesti työmarkkinoiden ulkopuo-


lella olevia, vähävaraisia tai muutoin vaikeassa asemassa olevia perheitä ja niissä asuvia lapsia, 


nuoria ja vanhempia aktiivisesti tukemalla ja kannustamalla.  


 


 Lasten, nuorten ja heidän vanhempiensa kanssa työskentelevien eri alojen ammattilaisten osaa-


misen vahvistaminen 


 


- kehittämällä toimintakulttuureja ja –käytäntöjä lasten, nuorten ja perheiden pärjäävyyttä ja osallisuutta 


edistäviksi  


- vahvistamalla voimavaraistavan ohjauksen ja tuen osaamista varhaiskasvatuksessa, kaikilla koulutus-


asteilla ja siirtymä-/nivelvaiheissa. 


  


 Lasten, nuorten ja heidän vanhempiensa tukeminen aktiiviseen ja yhdenvertaiseen osallistumi-


seen kulttuuri- ja liikuntapalveluihin sekä ohjattuun vapaa-ajan toimintaan. 


 


 


5) Yhteistyö, kumppanuudet, yhteiskehittäminen; mitä toimijoita mukana suunnittelussa ja 


toteutuksessa, missä rooleissa; millä tavoin osallistettu kohderyhmää  
 


Valtakunnallinen toiminta parantaa laaja-alaista vaikuttavuutta hallinnonalojen yhteisenä alueita palvelevana 


toimintana. Valtakunnallisessa toiminnassa painottuu monialainen kehittäminen eri toimijoiden laaja-alaisessa 







31(45) 


  


 


 


 


yhteistyössä. Valtakunnallinen ja alueellinen toiminta tukevat toisiaan ja niiden yhteistyöllä saadaan aikaan 


paras vaikuttavuus. Molemmissa tavoitellaan tiivistä kumppanuutta ja yhteiskehittämistä. 


 


Toteutetaan valtakunnallinen toiminta siten, että koordinaatiohankkeen, hankehakujen ja johtoryhmätyön läh-


tökohtana on toimien kokonaisuustarkastelu, synergisyys ja keskinäinen täydentävyys.  


 


Toimilla on täydentävyyttä köyhyyden torjumisen sekä lasten, nuorten ja perheiden sosiaalisten in-


novaatioiden ESR-toimiin. 


 


6) Tulosten mittaaminen ja käytettävät indikaattorit 


 


ET 4.1.7.:n mukainen indikaattoriseuranta ja erillisselvitykset, jotka tarkentuvat myöhemmin. 


 


7) Toiminnan jatkuminen teemaan kuuluvien hankkeiden päättymisen jälkeen 


 


Valtakunnallinen toiminta tukee lupaavien käytäntöjen ja sosiaalisten innovaatioiden strategista ke-


hittämistä ja tehokasta levittämistä ja parantaa näin laaja-alaista vaikuttavuutta. Taustalla jatkuvan 


kehityksen periaate. 


 


8) Viestintäsuunnitelma 


 


Viestintä on valtakunnallisessa teemahankkeessa keskeisessä roolissa. Hankkeiden tulee tehdä han-


kehaun liitteenä viestintäsuunnitelma, josta selviää, miten hanketta viedään eteenpäin ja miten siitä 


viestitään koko hankkeen toiminnan aikana ja hankkeen päättymisen jälkeen. 
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Valtakunnallinen teema 


Erityistavoite ET 4.1.7. Yhdenvertainen osallisuus 


Vaikeasti työllistyvien tukeminen 


Stöd för svåra att anställa  


 


Support for the hard-to-employable 


Välittävän toimielimen yhteyshenkilö(t)  [Nimi, sähköpostiosoite, puh.nro] 


Koordinaatiohankkeen yhteyshenkilö(t) [Nimi, sähköpostiosoite, puh.nro] 


Ministeriön/ministeriöiden vastuuhenkilö(t)  Sosiaali- ja terveysministeriö: 


Niina Kovanen, niina.kovanen@stm.fi, +358295163726 


 


Toteutusaika 2021-2027 


Rahoituskehysarvio (EU+valtio) 13 milj.  


 
1) Yhteys EU:n strategioihin, Suomen saamiin maakohtaisiin suosituksiin sekä kansallisiin strategi-


oihin, ml. RRF 


 


Europan unionin neuvosto totesi 2019 Suomen maakohtaisissa suosituksissa, että panostukset aktiivi-


seen osallisuuteen, erityisesti työmarkkinoilta kauimmas etääntyneiden ryhmien kohdalla, ovat tarpeen, 


jotta työvoimaosuutta voidaan kasvattaa ja työllisyysastetta nostaa. Kattavat uudistukset, joilla pyritään 


lisäämään osallistumista työmarkkinoille, voisivat parantaa vaikeasti työllistyvien väestöryhmien mah-


dollisuuksia työmarkkinoilla.  


 


Kun halutaan auttaa näitä väestöryhmiä pääsemään työmarkkinoille ja pysymään siellä, tarvitaan yksi-


lön tarpeista lähteviä ja integroituja aktivointi- ja kuntoutuspalveluja ja -toimenpiteitä. Palvelujen integ-


rointi asettaa haasteita. Työttömille tarkoitettujen aktivointipalvelujen valikoimaa on kehitetty, mutta 


palvelut on hajautettu usealle eri tarjoajalle ja puutteellinen koordinointi aiheuttaa sen, ettei saumatonta 


palveluketjua saavuteta. Tästä on seurauksena, että muita heikommassa asemassa olevat työttömät pu-


toavat usein eri palveluiden ja toimenpiteiden väliin.  


 


Monialaiseen yhteistyöhön perustuva toimintakulttuuri auttaisi tavoittamaan paremmin kaikki kohde-


ryhmät. Pitkäaikaistyöttömyyttä ja työvoiman ulkopuolelle jäämistä on yhä vaikeampaa vähentää ja eh-


käistä ilman moniammatillista lähestymistapaa, jonka avulla voidaan antaa apua ja tukea myös työhön 


liittymättömiin ongelmiin. Usein henkilöiden tukemiseen tarvitaan eri toiminta-alojen palveluja, koska 


palvelutarve ulottuu elämän eri osa-aluille. 


 


 Hallitusohjelman mukaisesti työllisyysastetavoitteen saavuttaminen edellyttää, että osatyökykyisten, 


vaikeasti työllistyvien, nuorten, ikääntyvien ja maahanmuuttajataustaisten osallistumista työmarkki-


noille lisätään. Tarvitaan vaikuttavia toimia näiden ryhmien työllistämiseksi. Suurin potentiaali työlli-


syysasteen nostamisessa on niissä ryhmissä, joissa työllisyys on matalaa joko työttömyyden tai työ-


markkinoiden ulkopuolelle jäämisen takia. Hallituksen työllisyystavoitteen saavuttaminen edellyttää, 


että ihmiset voivat tehdä työtä omalla työkyvyllään, ja että työelämässä on valmiuksia työn mukauttami-


seen ja työn joustoihin. Hallitus on myös käynnistänyt laajan sosiaaliturvauudistuksen valmistelun, 


jonka avulla pyritään mahdollistamaan työnteon ja sosiaaliturvan yhteensovittaminen.  


 


 Kansallisista uudistuksista ja hankkeista Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksella, Sosiaaliturvauudis-


tuksella, Tulevaisuuden sote-keskus ohjelmalla, Työllisyyden kuntakokeiluilla, TE-palvelut 2024 uudis-


tuksella, Pohjoismainen työvoimapalvelumallilla, Sosiaalihuollon kehittämisohjelmalla sekä Kuntoutus-


komitean ehdotuksilla kuntoutuksen uudistamiseksi on tiivis yhteys vaikeasti työllistyvien tukemisen 


teemaan.  



mailto:niina.kovanen@stm.fi

tel:+358295163726
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2) Lisäarvo kansalliseen toimintaan ja yhteistyö alueellisen rakennerahastotoiminnan kanssa 


 


Valtakunnallisen rakennerahastotoiminnan avulla voidaan lisätä työllisyyttä ja työkykyä tukevien palve-


luiden integraatiota sekä monialaista yhteistyötä. Palveluiden kehittäminen ja yhteensovittaminen lisää 


työttömien työllistymisen edellytyksiä, työ- ja toimintakykyä ja yhteiskunnallista osallisuutta. 


 


3) Toiminnan kohderyhmät 


 


Työmarkkinoiden näkökulmasta heikoimmassa asemassa olevat henkilöt, sisältäen vähemmistöt ja eri-


tyisryhmät, joiden yhteiskunnallista osallisuutta halutaan edistää. Kohderyhmään kuuluvat työmarkki-


noille heikosti integroituneiksi tunnistettavat henkilöryhmät kuten nuoret, ikääntyneet, koulupudokkaat, 


maahanmuuttajataustaiset, romanit, rikosseuraamustaustaiset, osatyökykyiset ja vammaiset. Kohderyh-


mään kuuluvat syrjäytymisvaarassa olevat henkilöt riippumatta heidän aiemmasta koulutus- ja työhisto-


riastaan tai sen puutteesta ja välillisesti myös esim. heidän läheisensä.  


 


Kohderyhmään kuuluvat myös monialaisten hyvinvointi-, sosiaali-, terveys- ja kuntoutus- sekä neuvon-


tapalveluiden tarjoajat ja niiden johto ja henkilöstö, joiden yhteistyötä ja osaamista halutaan kehittää.  


 


4) Toiminnan konkreettinen sisältö ja mahdolliset alateemat; mitä toiminnalla tavoitellaan ja millai-


sia muutoksia nykytilanteeseen odotetaan; onko toimintaan aiemmin kohdennettu EU-rahoitusta 


 


Teemassa painottuvat sosiaali- ja terveys- sekä kuntoutuspalveluiden kehittäminen ja integroiminen 


sekä monialaisten palveluiden kehittäminen osaksi työllistymispolkuja. Lisäksi pyritään osaamisen vah-


vistamiseen sekä uusien toimintatapojen saaminen osaksi toimintakäytäntöjä. Tavoitteena on vaikeasti 


työllistyvien työkyvyn tuen palvelujen ja kuntoutuksen laadun ja vaikuttavuuden parantaminen palvelu-


järjestelmässä. On tärkeää kehittää rakennerahasto-ohjelmaa laajentamaan osallisuusnäkökulmaa yksilö-


tasolta vaikuttamisen järjestelmiin. Monimutkaisten ongelmien, kuten eriarvoisuuden vähentäminen 


edellyttää laaja-alaisia toimenpiteitä, jotka ylittävät eri sektorit. Valtakunnallisen hanketoiminnan tulee 


tukea tätä laaja-alaista työtä, jolla haetaan ratkaisuja aluerajat ylittäviin osallisuuden ja tasa-arvon haas-


teisiin sekä vaikeasti työllistyven hyvinvoinnin edistämiseen.  


 


Alateemat: 


 Aikuissosiaalityön menetelmien ja vammaispalvelujen kehittäminen tukemaan paremmin vaikeasti 


työllistyvien tarpeita. Otetaan käyttöön uusia toiminta- ja työskentelytapoja kuten pykososiaalisen 


valmennuksen kehittäminen systemaattiseksi osaksi työllistymispolkuja. Kehitetään sosiaalista kun-


toutusta. Lisäksi toteutetaan tuetun työllistymisen menetelmien käytön laajentaminen ja kansallisten 


mallien käyttöönotto sekä sosiaalihuollon työtoiminnan asiakaslähtöisyyden ja vaikuttavuuden lisää-


minen. 


 Työkyvyn tuen tarpeen tunnistaminen ja menetelmien kehittäminen terveydenhuollossa. Vahviste-


taan ehkäiseviä ja matalan kynnyksen palveluita, joiden avulla asiakkaille päästään rakentamaan yk-


silöllisiä ja tarpeisiin vastaavia palvelukokonaisuuksia. Otetaan käyttöön uusia toiminta- ja työsken-


telytapoja esimerkiksi voimavaralähtöinen työote ja ryhmämenetelmien kehittäminen (vertaistuen 


näkökulma). 


 Monialaisten palvelujen kehittäminen (yhteistyö varsinkin TE-palveluiden, sosiaali- ja terveyden-


huollon ja kuntoutuksen kesken), joka kohdistuu asiakkaan työ- ja toimintakyvyn tuen tarpeen tun-


nistamiseen, kuntoutus- ja palvelutarpeen arviointiin, yhteisen asiakasprosessin kehittämiseen, tie-


donsiirtoon, työllistymisen palveluiden kehittämisen ja osaamista edistävien palvelujen yhteensovit-


tamiseen ja palvelupolkujen yhteiskehittämiseen. Kehittäminen kattaa myös uudet osatyökykyisten 


työllistämisen mallit ja uudet tavat integroida kuntoutuksen eri osa-alueita vaikeasti työllistyvien 


tuen osana (sosiaalinen-, lääkinnällinen-, ja ammatillinen kuntoutus). 


 Osaamisen vahvistaminen ja osaamista tukevien palveluiden kehittäminen (koulutus, matalan kyn-


nyksen palvelut, sosiaalityö ja sosiaaliohjaus).  
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 Ikääntyville henkilöille kehitetään työkyvyn tuen menetelmiä ja työelämään osallistumiseen mahdol-


listavia toimenpiteitä, jotka sisältävät monialaiset palvelut ja työpaikan toimet. 


 Esteettömät palvelut rakennetaan tukemaan heikossa työmarkkina-asemassa olevien hyvinvointia, 


terveyttä, työkykyä ja osallisuutta. Näitä voivat olla uudet digitaaliset ratkaisut, innovatiiviset tuot-


teet ja osallistavat palvelut. 


 Kaikkiin alateemoihin liittyy ammattilaisten osaamisen vahvistaminen. 


 


Toimintaympäristön ja palvelujärjestelmän muuttuminen ja ennakointityö sekä tutkimus-, kehittämis- ja 


innovaatiotyö on hyvä huomioida hankkeissa. Tarpeellista on myös tieto palveluiden käyttäjien ja yhteis-


kunnan saamasta hyödystä ja kustannusvaikuttavuudesta.   


 


Sukupuolinäkökulman huomioiminen kaikissa syrjäytymistä ehkäisevissä ja osallisuutta edistävissä toi-


missa varmistaa tasa-arvon toteutumista ja lisää toimien vaikuttavuutta. Lisäksi voidaan tehdä tasa-ar-


voa erityisesti edistäviä hankkeita. Käytännössä hankkeilta voidaan edellyttää esim. toimintaympäristö-


analyysi sukupuolinäkökulmasta ja siihen perustuen, tarpeen mukaan, tasa-arvotavoitteita ja toimenpi-


teitä. Tasa-arvotyötä tehdään intersektionaalisuus ja sukupuolen moninaisuus huomioiden. 


 


5) Yhteistyö, kumppanuudet, yhteiskehittäminen; mitä toimijoita mukana suunnittelussa ja toteu-


tuksessa, missä rooleissa; millä tavoin osallistettu kohderyhmää  


 


Valtakunnallinen ja alueellinen toiminta tukevat toisiaan ja niiden yhteistyöllä saadaan aikaan paras vai-


kuttavuus. Molemmissa tavoitellaan tiivistä kumppanuutta ja yhteiskehittämistä. Tämä varmistetaan val-


takunnallisen koordinaatiohankkeen Osallisuuden, sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tuki ja 


koordinaatio Euroopan sosiaalirahasto työssä 2021-2027 avulla. 


 


6) Tulosten mittaaminen ja käytettävät indikaattorit 


 


ET:n 4.h mukaisesti indikaattoriseurannalla ja erityisselvityksin. 


 


7) Toiminnan jatkuminen/juurruttaminen teemaan kuuluvien hankkeiden päättymisen jälkeen 


 


Edistetään kattavasti jatkuvan kehittämisen periaatteella. Varmistetaan, että hankkeiden toteutusvai-


heessa tehdään juurruttamis- ja levittämissuunnitelma, joka käynnistyy jo ennen hankkeen päättymistä. 


 


8) Viestintäsuunnitelma 


 


Viestintä on valtakunnallisessa teemahankkeessa keskeisessä roolissa. Hankkeiden tulee tehdä hankehaun liit-


teenä viestintäsuunnitelma, josta selviää, miten hanketta viedään eteenpäin ja miten siitä viestitään koko hank-


keen toiminnan aikana ja hankkeen päättymisen jälkeen. 
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Valtakunnallinen teema 


 


Yhdenvertaisuuden ja sukupuolten tasa-arvon edis-


täminen, huono-osaisuuden torjunta 


 


Främjande av jämställdhet och icke-diskriminering, be-


kämpning av utslagning och fattigdom 


 


Promotion of equality (/non-discrimination) and gender 


equality, prevention of vulnerability 


 


Välittävän toimielimen yhteyshenkilö(t)  [Nimi, sähköpostiosoite, puh.nro] 


Koordinaatiohankkeen yhteyshenkilö(t) [Nimi, sähköpostiosoite, puh.nro] 


Ministeriön/ministeriöiden vastuuhenkilö(t)  STM : Henna Leppämäki, henna.leppamaki@stm.fi p. 


0295 163132 


STM: Annamari Asikainen, annamari@asikai-


nen@stm.fi p. 0295 163 232  


 


 


Toteutusaika 2021-2027 


Rahoituskehysarvio (EU+valtio) 15 milj. € 


 


1) Yhteys EU:n strategioihin, Suomen saamiin maakohtaisiin suosituksiin sekä kansallisiin strategi-


oihin, ml. RRF 


 


Toiminnan alustana ja ohjaavana kehyksenä on EU:n Suomelle toukokuussa 2020 antamat suositukset 


sekä hallitusohjelman kirjaukset. EU:n suosituksissa Suomelle kehotettiin vahvistamaan sosiaalista osal-


lisuutta ja edistämään yhtäläisiä oikeuksia erityisesti työmarkkinoille pääsyn osalta.  


 


EU:n tasa-arvostrategia vuosille 2020–2025 esittelee EU:n keskeiset tasa-arvohaasteet sekä komission 


tavoitteet ja toimet sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi ja sukupuoleen perustuvan syrjinnän poista-


miseksi. Komissio sitoutuu mm. varmistamaan, että sukupuolinäkökulma sisällytetään kaikkiin EU:n 


politiikka-alueisiin ja prosesseihin. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CE-


LEX%3A52020DC0152  


 


Hallitusohjelman mukaisesti lisätään osallisuutta ja kavennetaan hyvinvointi-, terveys- ja tuloeroja, vah-


vistetaan sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjien itsemääräämisoikeutta. Hallitusohjelmassa tavoit-


teena on myös köyhyyden ja osattomuuden vähentäminen ottaen huomioon huono-osaisuuden riskiteki-


jät. Hallitusohjelmassa on myös maininta aikuissosiaalityön ja asunnottomuutta vähentävien sosiaalipal-


veluiden kehittämisestä. Lisäksi hallitusohjelmassa on nostettu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten 


tietoisuuden lisääminen vähemmistöjen tarpeista ja heidän kohtaamisestaan. Hallituksen tavoitteena on 


edistää sukupuolten tasa-arvoa intersektionaalisesti. Valtioneuvoston periaatepäätöksenä julkaistu Halli-


tuksen tasa-arvo-ohjelma 2020-23 kokoaa keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet. Romaniväestön kohdalla 


huomioidaan Romanipoliittisen ohjelman (ROMPO2) mukaiset suuntalinjat. Valtioneuvosto on asetta-


nut kansanterveyden neuvottelukunnan toimikaudeksi 1.8.2020–31.7.2023. Yhtenä tavoitteena on myös 


seurata terveyden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämistä eriarvoisuuden kaventamisen näkökul-


masta.  


 



mailto:henna.leppamaki@stm.fi

mailto:annamari@asikainen@stm.fi

mailto:annamari@asikainen@stm.fi

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0152

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0152
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EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen (RRF) kansallisessa valmistelussa on nostettu esiin tarve koh-


dentaa toimenpiteitä erityisen haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten etsivään ja tunnistavaan työ-


hön, liikkuvien palveluiden lisäämiseen, tieto- ja tilannekuvapohjan kehittämiseen sekä asiakas- ja pal-


veluohjauksen vahvistamiseen yhteistyössä kolmannen ja neljännen sektorin kanssa. Elpymissuunnitel-


man toimenpiteiden tulee edistää sukupuolten tasa-arvoa. 


 


2) Lisäarvo kansalliseen toimintaan ja yhteistyö alueellisen rakennerahastotoiminnan kanssa 


 


Valtakunnallinen toiminta luo hankekehittämiselle suuntaviivat ja toimintakehyksen luoda uusia inno-


vaatioita osallisuuden, sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden lisäämiseksi sekä niiden alueelli-


selle levittämiselle. Valtakunnallisen toiminnan kautta varmistetaan, että kaikista keskeisimmät kehittä-


mistoimet toteutuvat ohjelmakaudella. Koska toiminta kohdistuu kaikista heikoimmassa/haavoittuvim-


massa asemassa olevien henkilöiden palveluihin, on entistä tärkeämpää, että valtakunnallisella kehittä-


mistoiminnalla löydetään yhteisiä toimintatapoja myös yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo huomi-


oiden. Kansallisella kehittämistoiminnalla varmistetaan laajamittainen toimintojen juurruttaminen ja 


valtavirtaistaminen sekä luodaan työkaluja kaikkien alueiden käyttöön.  


 


3) Toiminnan kohderyhmät 


 


Toiminnassa tällä hetkellä tärkeää on tunnistaa erityisesti ne haavoittuvassa asemassa olevat henkilöt, 


jotka eivät ole palvelujen piirissä, eivät kykene käyttämän digitaalisia palveluja, joilla on vaikeuksia ha-


kea ja saada tukea, sekä henkilöt jotka ovat arjessaan yksinäisiä tai heillä ei ole laajoja tukiverkostoja. 


Kohderyhmänä ovat syrjäytyneet tai syrjäytymisvaarassa olevat henkilöt, erityisesti henkilöt, joiden 


taustatekijöissä on yksi tai useampi haavoittuvuustekijä. Haavoittuvassa asemassa olevia ryhmiä voivat 


olla esimerkiksi pitkäaikaistyöttömät ja vähävaraiset, vaikeasti päihdeongelmaiset, asunnottomat, vam-


maiset henkilöt, maahanmuuttajat, etniset vähemmistöt, rikosseuraamusasiakkaat, mielenterveysongel-


mista kärsivät ja ikääntyneet. Sukupuoli sisältyy kaikkiin ryhmiin ja vaikuttaa yksilön rooliin yhtei-


söissä, mutta voi olla myös itsenäinen syrjintää aiheuttava tekijä. Erityisesti sukupuolivähemmistöjen 


syrjäytymisriski on suuri. Toiminnan kohderyhmää voidaan katsoa olevan myös syrjäytymisen ja väki-


vallan ehkäisyyn ja huono-osaisuuteen liittyvää apua, tukea ja palveluita tarjoavat sekä kehittävät am-


mattilaiset sosiaalihuollossa, järjestöissä, kunnissa ja kuntayhtymissä, säätiöissä, koulutus-, tutkimus- ja 


kehittämisorganisaatioissa. Tarvittavaa rajausta kohderyhmien osalta voidaan tehdä myöhemmin alueel-


listen ja valtakunnallisten tarpeiden tarkentuessa.  


 


4) Toiminnan konkreettinen sisältö ja mahdolliset alateemat; mitä toiminnalla tavoitellaan ja mil-


laisia muutoksia nykytilanteeseen odotetaan; onko toimintaan aiemmin kohdennettu EU-rahoi-


tusta 


 


Tavoitteena on vahvistaa heikoimmassa työmarkkina-asemassa ja suurimmassa huono-osaisuusriskissä 


olevien henkilöiden aktiivista toimijuutta ja osallisuutta sekä kiinnittymistä koulutukseen ja työmarkki-


noille. Tavoitteena on kohderyhmään kuuluvien terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä työ- ja toi-


mintakyvyn ylläpitäminen ja parantaminen, jotta heillä olisi riittävät voimavarat pyrkiä aktiivisesti pa-


rantamaan omaa ja tarvittaessa myös läheistensä elämäntilannetta. Sukupuolinäkökulma huomioidaan 


kaikissa hankkeissa ja lisäksi toteutetaan erityisesti tasa-arvoa edistäviä hankkeita. Tavoitteisiin päästään 


kehittämällä, levittämällä ja juurruttamalla monialaisia, oikea-aikaisia, saavutettavia ja katkeamattomia 


hyvinvointi-, sosiaali-, terveys-, kuntoutuspalveluita sekä vahvistamalla verkostomaista työotetta sekä 


lisäämällä tietoa ja osaamista sukupuolten tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta. Toiminnan keskiössä tu-


lee olla palvelujärjestelmän yhteensovittaminen tukemaan hyvinvointitavoitteita (esim. työvoimapalve-


lut, terveydenhuolto, toimeentuloturva).  Lisäksi edistetään kolmannen ja neljännen sektorin ja viran-


omaisten välistä kumppanuutta, yhteistyötä ja osaamista heikoimmassa asemassa olevien ryhmien palve-


luiden ja yhteiskuntaan kiinnittymisen parantamiseksi. Kehitetään tuloksellisia sosiaalisen kuntoutuksen 


ja päihdekuntoutuksen toimintamalleja työikäisille sekä rakenteellisen sosiaalityön ja sosiaalisen rapor-


toinnin menetelmiä. Alateemat ovat:  







37(45) 


  


 


 


 


• Vammaisten henkilöiden oikeuksien vahvistaminen YK:n vammaissopimuksen mukaisesti 


mm-turvaamalla elinikäinen oppiminen sekä yhdenvertaiset mahdollisuudet opiskeluun ja työnte-


koon. Lisätään osallisuutta vammaisia henkilöitä koskevissa päätöksentekoprosesseissa, lisätään tie-


toisuutta osallistamisvelvoitteiseen sekä kehitetään konkreettisia, läpi prosessien ulottuvia menetel-


miä osallistamiseen mm. mukautukset ja esteettömyys/saavutettavuus.  


• Maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen osallisuuden edistäminen ja syrjinnän torjunta 
esim. kehittämällä kotoutumista edistäviä sosiaalipalveluita huomioiden rakennemuutokset kotoutu-


mispalveluissa ja sote-sektorilla. Kehitetään kriisi- ja traumatyön menetelmiä erityisesti kohderyh-


män tarpeet huomioiden. Lisäksi edistetään romaniväestön osallisuutta ja syrjinnän torjuntaa.  


• Aikuisten sosiaalipalvelujen kehittäminen erityisesti heikoimmassa asemassa olevien henkilöiden 


palvelutarpeisiin vastaamiseen vaikuttavammin aikuissosiaalityön keinoin mm. jalkautuvien sosiaali-


palveluiden, matalankynnyksen neuvonta- ja ohjaustoiminnan, kriisityön sekä asumissosiaalityön 


avulla.  


• Yksinäisyyden vähentäminen ja sosiaalisen toimintakyvyn parantaminen esim. sosiaalisen kun-


toutuksen menetelmien ja kehittämisellä arvioiden niiden vaikuttavuutta. Toiminnan tavoitteena tu-


lee olla sosiaalisen kuntoutuksen menetelmien ja sen eri muotojen kehittäminen, juurruttaminen kun-


tien ja hyvinvointialueiden asiakastyön tueksi samalla vaikuttavuutta arvioiden. Sosiaalisen kuntou-


tuksen kehittämiseen on osoitettu ESR TL5:n rahoitusta myös edellisellä ohjelmakaudella, mutta 


koska kyseessä on vielä jokseenkin uusi ja jäsentymätön sosiaalityön lakisääteinen kokonaisuus, on 


erityisesti kuntien ja hyvinvointialueiden ja asiakkaiden tarpeet huomioiva jatkokehitys välttämä-


töntä. 


• Sukupuolten tasa-arvon edistäminen 


Kehitetään naisiin kohdistuvan väkivallan ja lähisuhdeväkivallan uhreille tarkoitettujen palveluiden 


koordinaatiota ja sisältöjä erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen ja perustettavien hy-


vinvointialueiden näkökulmasta. Huomioidaan erityisesti asiakkaiden tavoittaminen erityistilanteissa 


(vrt. koronapandemia) sekä erityisen haavoittuvassa asemassa olevat ihmiset. Lisätään sosiaali- ja 


terveysalan ammattilaisten tietoisuutta sukupuolivähemmistöjen kohtaamisesta ja erityistarpeista 


(erityisesti nuoret). Kehitetään sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden osaamista sosiaali- ja 


terveysalalla ja uudistuvissa palvelurakenteissa. Lisätään sukupuolitietoisia menetelmiä ohjaus- ja 


muissa palveluissa ja tiedostetaan mahdolliset syrjäytymiseen vaikuttuvat sukupuoleen liittyvät teki-


jät. Kehitetään syrjäytymisen seurantaa sukupuolen huomioivaksi. 


 


5) Yhteistyö, kumppanuudet, yhteiskehittäminen; mitä toimijoita mukana suunnittelussa ja toteu-


tuksessa, missä rooleissa; millä tavoin osallistettu kohderyhmää  


 


Valtakunnallisen kehittämisen keskiössä on laaja-alainen yhteiskehittäminen ja kumppanuus toimijoi-


den välillä. Koska valtakunnallinen toiminta keskittyy strategisesti keskeisiin kehittämisteemoihin, tulee 


sen perustua laajaan kumppanuus- ja verkostotoimintaan, johon tulee mahdollisuuksien mukaan osallis-


taa toimenpiteiden kohderyhmää mm. yhteiskehittämisellä ja kokemusasiantuntijoiden mukaan ottami-


sella. Osaltaan edellä mainittua varmistetaan valtakunnallisen koordinaatiohankkeen Osallisuuden, su-


kupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tuki ja koordinaatio Euroopan sosiaalirahasto työssä 2021-


2027 avulla. 


 


6) Tulosten mittaaminen ja käytettävät indikaattorit 


ET 4.h:n mukainen indikaattoriseuranta ja erillisselvitykset, jotka tarkentuvat myöhemmin.  


 


7) Toiminnan jatkuminen/juurruttaminen teemaan kuuluvien hankkeiden päättymisen jälkeen 


 


Toiminnan jatkuvuuden turvaamisessa ja juurruttamisessa noudatetaan jatkuvan kehityksen periaatetta. 


Kansallisiin strategioihin perustuvan valtakunnallisen kehittämisen tulokset tukevat pitkäaikaista ja 


laaja-alaista prosessia, jossa innovatiiviset ja uudet toimintatavat nivoutuvat osaksi osallisuutta, suku-


puolten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä huono-osaisuuden torjumiseksi tehtävää työtä.  
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8) Viestintäsuunnitelma 


Viestintä on valtakunnallisessa teemahankkeessa keskeisessä roolissa. Hankkeiden tulee tehdä hanke-


haun liitteenä viestintäsuunnitelma, josta selviää, miten hanketta viedään eteenpäin ja miten siitä viesti-


tään koko hankkeen toiminnan aikana ja hankkeen päättymisen jälkeen. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







39(45) 


  


 


 


 


 


 


Valtakunnallinen teema 


Erityistavoite ET 4.3. Yhdenvertainen osallisuus 


Osallisuuden, sukupuolten tasa-arvon ja 


yhdenvertaisuuden tuki ja koordinaatio Eu-


roopan sosiaalirahastotyössä 2021-2027 


 


Stöd och samordning av inkludering, jämställdhet 
och jämlikhet i Europeiska socialfondens arbete 


 


Support and coordination for participation, gender 
equality and equality in ESR+ 2021-2027 


Välittävän toimielimen yhteyshenkilö(t)  [Nimi, sähköpostiosoite, puh.nro] 


Koordinaatiohankkeen yhteyshenkilö(t) [Nimi, sähköpostiosoite, puh.nro] 


Ministeriön/ministeriöiden vastuuhenkilö(t)  Sosiaali- ja terveysministeriö: 


Annamari Asikainen, annamari.asikainen@stm.fi   


02951 63232 


Henna Leppämäki, henna.leppamaki@stm.fi,  


0295 163132] 


Opetus- ja kulttuuriministeriö: 


Merja Hilpinen, merja.hilpinen@minedu.fi; +358 295 330 
418   


Kirsi Kaunisharju, kirsi.kaunisharju@minedu.fi +358 295 
330 144 


Toteutusaika 2021-2027 


Rahoituskehysarvio (EU+valtio) 5 milj  € + 3,6 milj. € 


 
1) Yhteys EU:n strategioihin, Suomen saamiin maakohtaisiin suosituksiin sekä kansallisiin strategi-


oihin, ml. RRF, nuoriso-, kulttuuri- ja liikunta-alan toimijat 


Toiminnan kehyksenä on EU:n Suomelle toukokuussa 2020 antamat suositukset sekä hallitusohjelman 


kirjaukset. EU:n suosituksissa Suomelle kehotettiin vahvistamaan sosiaalista osallisuutta ja edistämään 


yhtäläisiä oikeuksia erityisesti työmarkkinoille pääsyn osalta. Hallitusohjelman mukaisesti lisätään osal-


lisuutta ja kavennetaan hyvinvointi-, terveys- ja tuloeroja, vahvistetaan sosiaali- ja terveyspalveluiden 


käyttäjien itsemääräämisoikeutta. Romaniväestön kohdalla huomioidaan Romanipoliittisen ohjelman 


(ROMPO2) mukaiset suuntalinjat. Valtioneuvosto on asettanut kansanterveyden neuvottelukunnan toi-


mikaudeksi 1.8.2020–31.7.2023. Yhtenä tavoitteena on myös seurata terveyden, hyvinvoinnin ja turval-


lisuuden edistämistä eriarvoisuuden kaventamisen näkökulmasta. Komission ehdotus monivuotiseksi 


rahoituskehykseksi edellyttää sukupuolten tasa-arvon huomioimista läpäisyperiaatteella Euroopan sosi-


aalirahasto plussassa, Euroopan aluekehitysrahastossa, Luova Eurooppa -puiteohjelmassa, Euroopan 


meri- ja kalatalousrahastossa, koheesiorahastossa ja InvestEU-ohjelmassa. 


 


EU:n tasa-arvostrategia vuosille 2020–2025 esittelee EU:n keskeiset tasa-arvohaasteet sekä komission 


tavoitteet ja toimet sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi ja sukupuoleen perustuvan syrjinnän poista-


miseksi. Komissio sitoutuu mm. varmistamaan, että sukupuolinäkökulma sisällytetään kaikkiin EU:n po-


litiikka-alueisiin ja prosesseihin. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CE-


LEX%3A52020DC0152 


Pääministeri Marinin hallituksen tavoitteena on parantaa kunnianhimoisesti tasa-arvoa yhteiskunnassa ja 


nostaa Suomi tasa-arvon kärkimaaksi. Tasa-arvoa edistetään intersektionaalisesti ja sukupuolen moni-


naisuus huomioiden kaikilla hallinnonaloilla. Valtioneuvoston periaatepäätöksenä julkaistu Hallituksen 



mailto:annamari.asikainen@stm.fi

mailto:henna.leppamaki@stm.fi

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0152

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0152
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tasa-arvo-ohjelma 2020-23 kokoaa keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet. Tasa-arvo-ohjelma toteuttaa maa-


liskuussa 2020 hyväksytyn EU:n tasa-arvostrategian tavoitteita Suomessa. 


https://valtioneuvosto.fi/documents/1271139/20825107/Valtioneuvoston_periaa-


tep%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s_hallituksen_tasa-arvo-ohjelma_2020-2023%2B.pdf  


 


EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen (RRF) kansallisessa valmistelussa on nostettu esiin tarve koh-


dentaa toimenpiteitä erityisen haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten etsivään ja tunnistavaan työ-


hön, liikkuvien palveluiden lisäämiseen, tieto- ja tilannekuvapohjan kehittämiseen sekä asiakas- ja pal-


veluohjauksen vahvistamiseen yhteistyössä kolmannen ja neljännen sektorin kanssa. Elpymistoimissa 


on huomioitava sukupuolten tasa-arvon edistäminen.  


 


2) Lisäarvo kansalliseen toimintaan ja yhteistyö alueellisen rakennerahastotoiminnan kanssa 


Osallisuuden, sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden huomioiminen on osa vaikuttavaa ja laadu-


kasta ohjelmatyötä ja ehkäisee syrjintää. Valtakunnallisen koordinaation kautta varmistetaan, että kai-


kista keskeisimmät kehittämistoimet toteutuvat ohjelmakaudella. Toiminta tukee ratkaisujen löytämistä 


osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja sukupuolten tasa-arvon kannalta keskeisiin haasteisiin. Kansallisella 


kehittämistoiminnalla varmistetaan laajamittainen toimintojen juurruttaminen ja valtavirtaistaminen 


sekä luodaan työkaluja kaikkien alueiden ja kuntien käyttöön. Valtakunnallinen teema tukee ohjelman 


edellyttämää sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen toimeenpanoa ESR+ toimintalinjan erityistavoit-


teissa (Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi) alueilla ja valtakunnallisissa teemoissa.  


 


3) Toiminnan kohderyhmät 


Toiminta kohdistuu kaikkiin ohjelmatyöhön osallistuviin (mm välittävät toimielimet, viranomaiset, ml 


hyvinvointialueet) sekä potentiaalisiin hankkeiden toteuttajiin, esim. aluehallintoviranomaiset, tutki-


mus- ja kehittämisorganisaatiot, yritykset, sote-sektorin ja varhaiskasvatuksen toimijat, koulut ja oppi-


laitokset, nuoriso-, kulttuuri- ja liikunta-alan toimijat, kolmannen sektorin organisaatiot, konsultti- ja 


koulutusorganisaatiot, osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa edistävät organisaatiot. 


 


4) Toiminnan konkreettinen sisältö ja mahdolliset alateemat; mitä toiminnalla tavoitellaan ja millai-


sia muutoksia nykytilanteeseen odotetaan; onko toimintaan aiemmin kohdennettu EU-rahoitusta 


 Tuetaan (välittäviä viranomaisia) osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja sukupuolten tasa-arvoa erityi-


sesti kehittävien hankkeiden hakujen laadukkaassa järjestämisessä. Lisätään projektitoteuttajien ja 


viranomaisten yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotietoisuutta ja -asiantuntemusta sekä edistetään heidän 


kykyään muuntaa tavoitteet toiminnaksi ja kehittää tulosten arviointitaitoja 


 Fasilitoidaan ET 4.3. hankkeiden yhteistyötä, kootaan ja levitetään parhaita käytäntöjä ko. hankkei-


den käyttöön ja yleisemmin yhteiskunnassa 


 Tuotetaan tietoa osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja sukupuolten tasa-arvon edistämisen teemoista, 


seurataan valtakunnallista sekä kansainvälistä teemoista käytävää keskustelua siten, että tietoa väli-


tetään hankkeiden kehittämistyön tueksi. Järjestetään koulutus- ja vaikuttajatilaisuuksia.  


 Kehitetään osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvotyön mittareita ja arviointimenetelmiä.  


Tuetaan sukupuolten tasa-arvoon liittyvien ohjelmakauden tavoitteiden ja valtavirtaistamisen seu-


rantaa ja raportointia  


 Tuetaan ohjelmatoimijoita osallisuuteen, yhdenvertaisuuteen ja sukupuolten tasa-arvoon liittyvässä 


viestinnässä 


 


Nykyisellä ohjelmakaudella osallisuuden ja toimintakyvyn hankkeiden koordinointia on rahoitettu mm. 


Sokra- ja Solmu- hankkeiden kautta. On tarpeen jatkaa ja edelleen kehittää vastaavaa koordinoivaa toi-


mintaa ja tukea osallisuuden, sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden (ml lapsi- ja nuorisonäkökul-


mat) teemoja ESR+ -ohjelman toteutukseen osallistuvilla hallinnonaloilla. Sukupuolten tasa-arvon 


osalta vastaavanlaista toimintaa ei ole nykyisellä ohjelmakaudella ole rahoitettu, mutta vuosina 2008-


2013 toimineessa Valtava-kehittämisohjelmassa tuettiin tasa-arvoerityisten hankkeiden rahoituksen 


ohella myös sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista. Komissio on rahoittanut (2010-11) Community 


of practice on Gender Mainstreaming (CoP GM) -verkoston työtä, jossa kehitettiin sukupuolten tasa-



https://valtioneuvosto.fi/documents/1271139/20825107/Valtioneuvoston_periaatep%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s_hallituksen_tasa-arvo-ohjelma_2020-2023%2B.pdf

https://valtioneuvosto.fi/documents/1271139/20825107/Valtioneuvoston_periaatep%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s_hallituksen_tasa-arvo-ohjelma_2020-2023%2B.pdf
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arvon standardi sovellettavaksi rakennerahastoyössä. Standardin tavoitteena on järjestelmällisesti tukea 


sukupuolten tasa-arvon edistämistä ohjelmatyön kaikissa vaiheissa. Koordinaatiohanke voi tukeutua tä-


hän aiempaan kehittämistyöhön soveltuvin osin.    


 


5) Yhteistyö, kumppanuudet, yhteiskehittäminen; mitä toimijoita mukana suunnittelussa ja toteu-


tuksessa, missä rooleissa; millä tavoin osallistettu kohderyhmää  


 


Valtakunnallisen kehittämisen keskiössä on laaja-alainen yhteiskehittäminen ja kumppanuus toimijoi-


den välillä. Koska valtakunnallinen toiminta keskittyy strategisesti keskeisiin kehittämisteemoihin, tulee 


sen perustua laajaan kumppanuus- ja verkostotoimintaan, johon tulee mahdollisuuksien mukaan osallis-


taa toimenpiteiden kohderyhmää mm. yhteiskehittämisellä ja kokemusasiantuntijoiden mukaan ottami-


sella.  


Sukupuolten tasa-arvon sisällyttämistä ohjelmakauden työhön on valmisteltu yhteistyössä hallintoviran-


omaisen ja muiden toimijoiden kanssa mm. osana Euroopan tasa-arvoinstituutin  


(EIGE) Gender budgeting in Structural Funds –hankkeita (2016-2018).  


Sukupuolten tasa-arvon teemaa on pohjustettu yhdessä ohjelmatoimijoiden kanssa ohjelman kirjoitta-


mista tukevissa työpajoissa talvella 2020.  


 


6) Tulosten mittaaminen ja käytettävät indikaattorit 


Koordinaatiohanke tukeutuu ohjelmassa käytettäviin mittareihin ja indikaattoreihin, joita täydennetään 


tarvittaessa erillisselvityksin ja arvioinnein.  


 


7) Toiminnan jatkuminen/juurruttaminen teemaan kuuluvien hankkeiden päättymisen jälkeen 


Valtakunnallinen teemahanke toimii laajasti yhteistyössä ohjelmatoimijoiden (mm. hallintoviranomai-


sen, ministeriöiden ja välittävien viranomaisten) kanssa. Sen päätavoitteena on tukea  ohjelman toi-


meenpanoa ja toimijoita mm. koulutuksien, tiedontuotannon ja viestinnän keinoin. Hanke tuottaa hy-


vistä käytännöistä ja menetelmistä tietoa, jota voidaan vakiinnuttaa ohjelmatoimintaan jo ohjelmakau-


den kuluessa ja tulevilla ohjelmakausilla.  


 


8) Viestintäsuunnitelma 


Viestintä on koordinaatiotyössä keskeinen työväline. Valtakunnallinen teema voi tukea ohjelmatoimi-


joita osallisuuteen, tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvässä viestinnässä erikseen sovittavalla ta-


valla. Varsinainen viestintäsuunnitelma tehdään yhteistyössä myöhemmin. 
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Valtakunnallinen teema 


ESR+ -toimintalinja 5: Sosiaalisten innovaatioiden 


Suomi, Erityistavoite 5.1: Turvaverkkoja nuorten 


tulevaisuuteen 


Koordinaatiohanke 


Välittävän toimielimen yhteyshenkilö(t)  [Nimi, sähköpostiosoite, puh.nro] 


Koordinaatiohankkeen yhteyshenkilö(t) [Nimi, sähköpostiosoite, puh.nro] 


Ministeriön/ministeriöiden vastuuhenkilö(t)  Sosiaali- ja terveysministeriö: 


Elina Palola elina.palola@gov.fi 


Toteutusaika 2022 - 2027 


Rahoituskehysarvio (EU+valtio) 4 milj. € valtakunnalliseen koordinaatiohankkeeseen 


 
1) Yhteys EU:n strategioihin, Suomen saamiin maakohtaisiin suosituksiin sekä kansallisiin strategi-


oihin, ml. RRF 


Toiminnan viitekehyksen muodostavat hallitusohjelmateemat sekä Suomen saamat maakohtaiset suosi-


tukset, joissa sosiaalinen oikeudenmukaisuus on yksi kilpailukykyisen kestävyyden neljästä painopis-


teestä. Euroopan unionin neuvosto suositti 5.6.2019 Suomea vahvistamaan aktiivista osallisuutta sekä 


20.5.2020 toteuttamaan toimia, joilla se parantaa sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuutta. Hallitusohjel-


man mukaisesti edistetään lasten ja nuorten osallisuutta, tuetaan perheitä, edistetään nuorisotakuuta sekä 


vähennetään köyhyyttä ja osattomuutta ottamalla entistä paremmin huomioon huono-osaisuuden riskite-


kijät ja ylisukupolvisuus. Lastensuojelun jälkihuoltoa kehitetään monialaiseksi aikuistumisen tueksi.  


EU:n strategioista erityistavoitteella on vahva yhteys eurooppalaiseen lapsitakuuseen (European Child Gua-


rantee), nuorisotakuuseen ja EU:n lasten oikeuksien strategiaan. Tärkeänä kehyksenä toimii myös Suomen 


kansallinen lapsistrategia, jonka tavoitteena on lapsen oikeuksia kunnioittava yhteiskunta. Lapsistrate-


gian pohjana on YK:n lapsen oikeuksien sopimus.  


2) Lisäarvo kansalliseen toimintaan ja yhteistyö alueellisen rakennerahastotoiminnan kanssa 


 


Sosiaaliset innovaatiot ovat nuorten turvaverkkojen osalta päämääriltään yhteiskunnallisia, keinoiltaan 


sosiaalisia ja liittyvät laaja-alaisesti lasten, nuorten ja perheiden arkeen. Ne ovat uusia, toimivia ideoita, 


joiden avulla löydetään ratkaisuja yhteiskunnan tarpeisiin ja ongelmiin. Niillä on yhteiskunnallista hy-


vää tuottava vaikutus, ja niiden tekeminen luo uusia vuorovaikutussuhteita.  


Sosiaaliset innovaatiot edellyttävät uuden osaamisen kasvattamista sekä ammattilaiset ja asiakkaat mu-


kaan ottavan kehittämisprosessin rakentamista. Paikalliset tai teemakohtaiset toimintatapamuutokset 


voidaan kiinnittää säännös- ja palvelujärjestelmien, toimintapolitiikan ja organisatoristen rakenteiden 


uudistuksiin toimintamallien kuvauksen, tukimateriaalituotannon, soveltavien työpajojen ja muiden 


osallistavien kohtaamisten kautta. Kun muita kuin sosiaalisen innovaation alun perin kehittäneitä orga-


nisaatioita tai verkostoja autetaan soveltamaan uusien toimintamallien käyttöönoton keskeisiä piirteitä 


omassa toiminnassaan, innovaatioita voidaan levittää toimintamallien uudistuksiksi, jotka parantavat 


yhteiskunnan taloudellista, sosiaalista ja inhimillistä suoritus- ja toimintakykyä sen eri sektoreilla.  


Tässä kontekstissa sosiaalisilla innovaatiolla tarkoitetaan lastensuojelun ammattilaisten ja muiden toimi-


joiden kehittämiä ja käyttöön ottamia uusia toimintatapoja, käytänteitä tai toimintamalleja, jotka uudis-


tavat kokonaan tai osittain aikaisempaa toimintaa palvelujen käyttäjien kanssa. Sosiaalinen innovaatio ei 


tarkoita jossain muualla kehitetyn mallin käyttöönottoa toisaalla, vaan paikallisuus, kontekstisidonnai-


suus ja osallisuus ovat sen tärkeitä kriteerejä. 



mailto:elina.palola@gov.fi
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Valtakunnallinen koordinaatiohanke rahoitetaan sosiaali- ja terveysministeriön rahoituskehyksestä, ja se 


on tärkeä osa kansallisen lastensuojelun muutostyön tukemista. Ministeriön ja koordinaatiohankkeen yh-


teistyö tuleekin olemaan kiinteää, samoin yhteys välittävänä toimielimenä toimivaan Hämeen ELY-kes-


kukseen. Tavoitteena on, että valtakunnallinen koordinaatiohanke ja alueiden rahoittamat hankkeet muo-


dostavat tavoitteellisen yhdessä kehittämisen kokonaisuuden, jossa ohjelmakauden päättyessä on saatu 


uudistettua suomalaista lastensuojelua entistä paremmaksi ja niin sosiaalisesti kuin taloudellisestikin kes-


tävämmäksi. Tämän mahdollistamiseksi alueellisten pilottien tulisi olla hyvin fasilitoituja, tavoitteellisia, 


mukautuvia ja innovatiivisia kehittämiskokeiluja, joiden oppeja ja tuloksia yhteiskehitetään, vertaisarvi-


oidaan, mallinnetaan, jaetaan ja kootaan yhteen hankkeiden koko keston ajan. 


 


Lastensuojelun sosiaalisten innovaatioiden kehittäminen ja hyödyntäminen vaativat tuekseen kansallisesti 


koordinoitua ja tavoitteellista yhteistyötä sosiaali- ja terveysministeriön, pilottihankkeiden, rahoittajien ja 


eri hallinnon tasojen monialaisten toimijoiden välillä. On myös tärkeää tehdä yhteistyötä muiden kansal-


lista ja alueellista lastensuojelun kehittämistyötä tekevien ja/tai rahoittavien toimijoiden (esim. STEA, 


järjestöt, tutkimuslaitokset, säätiöt) kanssa. Sosiaalisia innovaatioita toteutetaan myös muissa erityista-


voitteissa, ja varsinkin ET Yhdenvertaiseen osallisuuteen liittyvän kokonaisuuden tulisi toimia yhteen 


sosiaalisten innovaatioiden kokonaisuuden kanssa. Suomi on mukana myös eurooppalaisessa sosiaalisten 


innovaatioiden hankkeessa, johon tämä erityistavoite kytkeytyy. 


3) Toiminnan kohderyhmät 


 


Kaikkein vaikeimmassa asemassa olevien lasten ja nuorten pärjäävyyden ja yhdenvertaisuuden edistämi-


nen on olennainen osa kestävän yhteiskunnan kehittämistä ja sitä edistävää ohjelmatyötä. Toiminta koh-


distuu kaikkiin ESR+-ohjelmatyöhön osallistuviin sekä potentiaalisiin hankkeiden toteuttajiin. Kohderyh-


miä ovat esim. kunnat ja hyvinvointialueet, aluehallintoviranomaiset, valtion koulukodit, tutkimus-, kou-


lutus- ja kehittämisorganisaatiot, yritykset ja kolmannen sektorin toimijat. 


4) Toiminnan konkreettinen sisältö ja mahdolliset alateemat; mitä toiminnalla tavoitellaan ja millai-


sia muutoksia nykytilanteeseen odotetaan; onko toimintaan aiemmin kohdennettu EU-rahoitusta 


 


Sosiaalisten innovaatioiden toimintalinja keskittyy tukemaan hanketyön keinoin lastensuojelun asiak-


kaana olevien lasten ja nuorten pärjäävyyttä uudistamalla ja parantamalla heidän saamaansa tukea, pal-


veluja ja niiden vaikuttavuutta. Valtakunnallisen koordinaation kautta edistetään yhteisesti linjattujen 


tavoitteiden saavuttamista alueellisesti ja valtakunnallisesti sekä varmistetaan sosiaalisten innovaatioi-


den hyödyntäminen osana kansallista lastensuojelun ja muun palvelujärjestelmän kehittämistä. Vastaa-


vaan toimintaan ei ole aiemmin kohdennettu EU-rahoitusta. 


 


Lastensuojelun alueellisten pilottien yhteisinä strategisina tavoitteina ja painopisteinä ovat:  


 13-17- vuotiaiden lasten sijoitusten määrän vähentäminen laadukkailla ja vaikuttavilla, lasten ja per-


heiden arjen tarpeisiin vastaavilla lastensuojelun avohuollon tukitoimilla, työmenetelmillä ja palve-


luilla; 


 koko perheen ja erityisesti vanhemmuuden tukeminen huostaanottotilanteessa, huostaanoton aikana ja 


sitä purettaessa sekä muissa siirtymävaiheissa, jotta perheen vuorovaikutussuhteet ja toimintavalmiu-


det vahvistuisivat eikä kukaan jäisi yksin; 


 jälkihuollon uudistaminen monialaiseksi aikuistumisen tueksi, jotta kaikilla nuorilla olisi valmiudet 


pärjätä itsenäisesti ja edetä tavoitteidensa suuntaisesti koulutukseen ja työelämään;  


 lastensuojelun sijaishuollon palvelujen ja muun palvelujärjestelmän systemaattisen yhteistyön kehit-


täminen ja uudistaminen siten, että palvelujärjestelmä kykenee vaikuttavasti ja pitkäjänteisesti vas-


taamaan sijaishuollossa olevien lasten mielenterveys- ja päihdeongelmiin.   
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Valtakunnallinen koordinaatiohanke tekee systemaattista yhteistyötä sosiaali- ja terveysministeriön 


kanssa ja tukee välittäviä viranomaisia ja alueellisia pilottihankkeita  


 tukemalla lastensuojelun uudistamista ja yhdistämällä paikalliset innovaatiot kansalliseen kokonais-


kuvaan; 


 lisäämällä tietämystä ja ymmärrystä lastensuojelusta ja sen kansallisista kehittämislinjauksista sekä 


sosiaalisten innovaatioiden kehittämisestä yhteistyössä asiakkaiden, ammattilaisten ja eri sidosryh-


mien kanssa;   


 edistämällä sosiaalisten innovaatioiden arviointia ja vaikuttavuutta hankehakujen ja –toimintojen eri 


vaiheissa; 


 vahvistamalla hankkeiden yhteistyötä, jatkuvaa yhdessä oppimista ja tukemalla niitä viestinnässä; 


 edistämällä sosiaalisten innovaatioiden hyödyntämistä, mallintamista ja levittämistä mm. sparraa-


malla hankkeita sekä toimimalla välittäjänä alueellisten pilottien ja muutoksen ohjaamisen ja toi-


meenpanon avaintoimijoiden välillä. 


 osallistumalla kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön sosiaalisten innovaatioiden kehittä-


miseksi ja hyödyntämiseksi. 


 


5) Yhteistyö, kumppanuudet, yhteiskehittäminen; mitä toimijoita mukana suunnittelussa ja toteutuk-


sessa, missä rooleissa; millä tavoin osallistettu kohderyhmää  


 


Valtakunnallinen toiminta keskittyy strategisesti keskeisiin, yhdessä valittuihin kehittämisteemoihin ja 


perustuu laajaan kumppanuus- ja verkostotoimintaan. Suunnitteluun, yhteiskehittämiseen ja toteuttami-


seen kutsutaan mukaan sidosryhmiä, ammattilaisia ja palvelujen käyttäjiä.  


 


6) Tulosten mittaaminen ja käytettävät indikaattorit 


 


Rahoitettavien hankkeiden valinnassa, tulosten mittaamisessa ja käytettävissä indikaattoreissa korostuvat 


sosiaalisille innovaatioille ominaiset piirteet eli  


1) yhteiskehittämisen toimintatavan toteutuminen,  


2) ratkaisun kohderyhmälähtöisyys, eli miten hyvin ratkaisu vastaa tarpeeseen, 


3) hankkeen linkittyminen organisaation arkeen jo hankeaikana,  


4) ammattilaisille tarjottu tuki uuden toimintatavan omaksumiseen sekä  


5) mallinnuksen laatu toimintatavan leviämisen näkökulmasta. Myös  


6) verkostoulottuvuus eli yhteistä innovaatiota ratkaisemassa olevien organisaatioiden lukumäärä voi toi-


mia tärkeänä indikaattorina. 


7) ratkaisun sosiaalinen, taloudellinen ja ekologinen kestävyys. 


 


 Kansallisina tulosindikaattoreina toimivat  


1) koettu palvelun laatu sen käyttäjien näkökulmasta,  


2) koettu helppous toimia uudella tavalla ammattilaisten ja verkoston näkökulmasta,  


3) pyrkimys toimintatavan kustannustehokkuuteen ja  


4) toimintatavan innovatiivisuus. 


 


ESR+-seurannassa EU-komissiolle raportoitaviksi on esitetty  


1) tuotosindikaattoriksi ”mukana olevien organisaatioiden lukumäärää (EECO18)” ja  


2) tulosindikaattoriksi sama palvelun laadun mittari, joka on käytössä muissakin erityistavoitteissa 


 


7) Toiminnan jatkuminen/juurruttaminen teemaan kuuluvien hankkeiden päättymisen jälkeen 


 


Valtakunnallinen koordinaatiohanke tekee yhteistyötä ohjelmatoimijoiden (mm. hallintoviranomaisen, 


ministeriöiden ja välittävien viranomaisten) kanssa tulosten hyödyntämiseksi ja juurruttamiseksi.  


 


8) Viestintäsuunnitelma  
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Viestintä on koordinaatiotyössä keskeinen työväline. Viestintäsuunnitelma tehdään yhteistyössä ohjelma-


toimijoiden kanssa myöhemmin. 
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Kestävää kaupunkikehittämistä koskeva yhdennettyjen alueellisten 
investointien strategia 


 
 
Sisältörakenne 
 


1. Strategian tarkoitus 
2. Kehyksenä EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelma  
3. Kestävän kaupunkikehittämisen säädösperusta 
4. Yhdennettyjen alueellisten investointien (ITI) toteutustapa  
5. Hallintomenettelyt 
6. Strategian kansallinen kehys ja ekosysteemitoiminnan tavoitteet  
7. Strategian temaattinen sisältö  
8. Kestävän kaupunkikehittämisen ohjaus ja seuranta   


 
 


 


Strategian tarkoitus 
 


Kestävän kaupunkikehittämisen ITI-strategian tarkoituksena on koota keskeiset asiat 
Suomessa käyttöön otettavasta tavasta toteuttaa EU:n alue- ja rakennepolitiikan 
mukaista Kestävää kaupunkikehittämistä (Sustainable Urban Development, SUD).  


 
Strategiassa kuvataan mm. miten Kestävän kaupunkikehityksen suunnitelma 
muodostuu kaupunkiseutujen paikallisista ekosysteemisopimuksista, 
hallintomenettelyt ja päätöksenteko valittavista toimenpiteistä sekä nk. alueellisten 
yhdennettyjen investointien (Integrated Territorial Investments, ITI) kuvaus eli millä 
tavalla Kestävä kaupunkikehittäminen toteuttaa ITI-mallia Suomessa. Lisäksi 
määritetään strategian kansallinen kehys ja sisällölliset tavoitteet. Erityisesti 
kytketään ja määritellään kestävän kaupunkikehittämisen näkökulma toteutettavaan 
innovaatiotoiminnan kehittämisen sisältöön. Lopuksi kuvataan strategian ohjauksen 
ja seurannan tavat. 


 
 


Kehyksenä EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelma  
 


Kestävä kaupunkikehittäminen (Sustainable Urban Development) on osa Suomen 
EU-alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaa Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027. EU:n 
alue- ja rakennepolitiikan ohjelmalla tuetaan hallitusohjelman tavoitteita ja EU:n 
strategioita. Ohjelma tukee elinkeino-, energia-, ilmasto-, innovaatio-, koulutus- ja 
työllisyyspolitiikkaa sekä syrjäytymisen ja köyhyyden vastaista työtä lisäämällä 
toimenpiteisiin volyymia, ja tuottamalla uusia toimintamalleja, menetelmiä ja 
verkostoja politiikan kehittämiseksi.  
 
Kestävän kaupunkikehittämisen ITI-strategia perustuu Suomessa sopimuksiin, jotka 
valtio tekee 16 kaupunkiseudun kanssa; pääkaupunkiseudun (Helsinki, Espoo, 
Vantaa) sekä 15 muun kaupungin (Tampere, Turku, Oulu, Jyväskylä, Vaasa, 
Lappeenranta ml. Imatra, Lahti, Joensuu, Kuopio, Pori, Kajaani ml. Sotkamo, 
Kokkola, Seinäjoki, Rovaniemi, Mikkeli) innovaatiotoiminnan ekosysteemien 
kehittämiseksi. Näissä nk. ekosysteemisopimuksissa kaupungit toimivat osaamisen ja 
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innovaatiotoiminnan sekä yritystoiminnan kehittämisen alustoina sekä erityyppisten 
tulevaisuusinvestointien tekijöinä. Strategian mukaisesti valtio ja kaupungit  yhdessä 
korkeakoulujen, tutkimuslaitosten sekä elinkeinoelämän kanssa luovat edellytyksiä 
maailmanluokan osaamiskeskittymille ja innovaatioympäristöille. 
 
Sopimukset on valmisteltu TEM:ssä. Neuvotteluissa ovat olleet mukana alueilta 
kaupunkien lisäksi kehitysyhtiöt, korkeakoulut, ELY-keskukset ja maakuntien liitot ja 
valtion puolelta OKM:n, YM:n,STM:n ja Business Finlandin asiantuntijat. Sopimukset 
ovat luonteeltaan aiesopimuksia, jotka määrittelevät tahtotilan, tavoitteet ja strategiset 
painopisteet. Ne ulottuvat aikavälille 2021-27.  


 
 


Kestävän kaupunkikehittämisen EU-säädösperusta 
 


Kestävä kaupunkikehittäminen perustuu Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) 
annetun asetuksen (1058/2021) artiklaan 111, joka määrittää toiminnan keskeisen 
sisällön. Artiklan mukaisesti vähintään 8 % Euroopan aluekehitysrahaston 
resursseista (kussakin jäsenmaassa) ohjataan kestävään kaupunkikehittämiseen 
koko ohjelmakauden ajan. Tämä julkisen rahoituksen määrä on Suomessa yhteensä 
noin 140 milj. euroa koko ohjelmakaudella 2021-2027. 


 
EAKR-asetuksen artikla 11:ssä kestävän kaupunkikehittämisen sisältö on määritelty 
seuraavasti: Taloudellisiin sekä ympäristöä, ilmastoa ja väestöä koskeviin ja 
sosiaalisiin haasteisiin vastaamiseksi EAKR:stä tuetaan yhdennettyä alueellista 
kehitystä [kehittämistä] kaupunkialueisiin sekä toiminnallisiin kaupunkialueisiin 
kohdistuvien alueellisten tai yhteisölähtöisten paikallisten kehittämisstrategioiden 
pohjalta.  
 
Lisäksi todetaan, että erityistä huomiota on kiinnitettävä ympäristö- ja 
ilmastohaasteisiin vastaamiseen, erityisesti siirtymiseen ilmastoneutraaliin talouteen 
vuoteen 2050 mennessä, digitaaliteknologian potentiaalin hyödyntämiseen 
innovointia silmällä pitäen ja toiminnallisten kaupunkialueiden kehittämisen 
tukemiseen. 
 
Toimivalta kestävän kaupunkikehittämisen toimenpiteiden valinnasta on sub-
delegointiperiaatteen mukaisesti osoitettu asianomaisille viranomaisille seuraavasti: 
Asianomaisten alueellisten viranomaisten tai elinten on valittava toimet tai 
osallistuttava niiden valintaan - -) sekä …on tarpeen mahdollistaa tukitoimenpiteet, 
joilla tuetaan EAKR:n - - täytäntöönpanoon liittyvien toimien toteuttamisesta 
vastuussa olevia toimivaltaisia viranomaisia ja alakohtaisia tai alueellisia toimijoita. 
Kaupunkien asianosaisina ja toimien toteuttamisesta vastuussa olevina 
viranomaisina tulee osallistua niiden valintaan.  


 
 


Kestävän kaupunkikehityksen kansallinen säädöspohja  
 


                                                 
1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1058&qid=1628766766054 


 



https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1058&qid=1628766766054
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Kestävä kaupunkikehittäminen on kirjattu myös lakiin alueiden kehittämisestä ja 
Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta2 (30 §) sekä sitä 
koskevaan asetukseen3. Näiden mukaisesti: 
 
Kestävää kaupunkikehittämistä tukevien yhdennettyjen toimenpiteiden toteuttamiseksi 
tehtävä suunnitelma muodostuu yhteistyösopimuksista työ- ja elinkeinoministeriön ja 
kaupunkien välillä. Yhdennetyn suunnitelman seurannasta vastaa Pirkanmaan liitto. 
Yhteistyösopimusten kokonaisuutta ohjaisi, seuraisi ja kehittäisi nimettävä kansallinen 
ohjausryhmä.   
 
Toimeenpanolain 30 §:n 1 momentin mukaisen johtoryhmän jäsenet ovat kaupunkien 
edustajia. Jäsenistä päättää yhteistyösopimuksen sopimuspuolena oleva kaupunki tai 
kaupungit. Johtoryhmä tekee välittävälle toimielimelle esityksen rahoitettavien 
hankkeiden valinnasta.  Maakunnan liiton harkintavallasta kestävän 
kaupunkikehittämisen hankkeiden rahoittamisessa säädetään rahoituslain 10 §:ssä.4 
 


 


Yhdennettyjen alueellisten investointien (ITI) toteutustapa  
 


Yhdennettyjen alueellisten investointien periaate tarkoittaa toimenpiteiden 
kokoamista ja resurssien yhdistämistä samaan kokonaisuuteen eli ITI-strategiaksi. 
ITI-periaate voidaan SUD-toiminnassa toteuttaa usealla tavalla, mm. rahastoja tai 
toimintalinjoja yhdistelemällä tai muodostamalla toimenpiteitä yhteen sitova ohjelma. 
Suomessa kestävä kaupunkikehittäminen voi hyödyntää ja yhdistellä sekä 
toimintalinja 1:en että toimintalinja 2:n erikseen valittuja erityistavoitteita. Lisäksi 
Kestävän kaupunkikehittämisen ITI-strategiaa tukevia toimenpiteitä on mahdollista 
rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto plussan (ESR+) varoilla (ja oikeudenmukaisen 
siirtymän rahaston (JTF) varoilla. Tälle ei kuitenkaan ole ennakkoon asetettua 
määrää.  


 
Toimintalinjalla 1 kestävän kaupunkikehittämisen käytössä olevat erityistavoitteet 
ovat 1.1: Tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja kehittyneiden teknologioiden 
käyttöönoton parantaminen, 1.2: Digitalisaation etujen hyödyntäminen kansalaisten, 
yritysten ja julkishallinnon hyväksi ja 1.3: Pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn 
parantaminen. 


 
Toimintalinjalla 2 käytössä olevia erityistavoitteita ovat erityistavoite 2.1: 
Energiatehokkuustoimenpiteiden edistäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentäminen ja erityistavoite 2.3: Kiertotalouteen siirtymisen edistäminen. 
 
Kestävän kaupunkikehittämisen ITI-strategiaa täydentää sen rinnalla olevana 
erillisenä kehittämisvälineenä valtakunnallinen EAKR–teema innovaatio- ja 
osaamisverkostot. Teeman avulla vahvistetaan alueiden välisiä eli ylialueellisia 
verkostoja innovaatiotoiminnan ja osaamisen kehittämiseksi.  


 


                                                 
2 toimeenpanolaki 756/2021: 


https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210756#Pidm45237816292800 


 
3 toimeenpanoasetus 797/2021: 


https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210797#Pidm45237816284160 
4 rahoituslaki 757/2021 


https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210757 



https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210756#Pidm45237816292800

https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210797#Pidm45237816284160

https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210757
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Hallintomenettelyt 
 


Sopimusten rahoittajaviranomaisina ja rahoitusta välittävinä toimieliminä toimivat 
maakuntien liitot (14) kaupunkiseudun sijainnin mukaan.  
 
Rahoitettavat toimenpiteet valitaan kaupunkien toimesta. Välittävä viranomainen 
vastaa ohjelmanmukaisuus- ja tukikelpoisuusharkinnasta. Kaupungin/kaupunki-
seudun toimijoiden paikallinen johtoryhmä valitsee rahoitettavat toimenpiteet (eli 
hankkeet), perustuen sisältö- eli tarkoituksenmukaisuusharkintaan. Rahoittava 
toimielin (liitto) tekee alueensa sopimusta koskevien, joryn ehdottamien hankkeiden 
rahoituspäätökset ohjelmanmukaisuus- ja laillisuusharkinnan osalta. 
 
Strategiaa voidaan rahoittaa myös kansallisella sekä muulla EU-rahoituksella.  


 
Alueen maakunnan liitto tuntee alueen toimijat ja pystyy toimimaan kaupunkiseutunsa 
kumppanina sopimuksen toteutuksessa. Liiton kautta syntyy myös kytkentä mm. 
älykkään erikoistumisen strategiaan ja mahdolliseen liitännäisrahoitukseen. 
 
Johtoryhmä on kaupungin kokoama toimija, joka vastaa sopimuksen 
toimeenpanosta, ohjauksesta ja seurannasta. Se vastaa erityisesti hankkeiden 
valinnasta sisältöharkinnan osalta. Kaupunki (tai kaupunkiseudun kaupungit) kutsuu 
tärkeiksi katsomansa ja sopimuksen toimeenpanon, paikallisen kumppanuuden ja 
ekosysteemisen kehittämisen kannalta keskeiset  osapuolet johtoryhmään. 
Osapuolet ovat pääosin paikallisia toimijoita, mutta voivat olla myös alueen 
ulkopuolelta tulevia asiantuntemusta tuovia toimijoita (erityisesti Business Finland). 
 
Johtoryhmätyöskentelyssä vain kaupunki-/kuntaosapuolet osallistuvat itse 
hankevalintaa koskevaan päätöksentekoon. Muilla osapuolilla on evästävä ja 
asiantuntemusta tarjoava rooli ilman varsinaista äänioikeutta hankevalintoihin.  


 


 


Strategian kansallinen kehys ja ekosysteemitoiminnan tavoitteet  
 


Suomen ja eri alueiden/kaupunkien kilpailukyky ja hyvinvointi perustuvat osaamiselle, 
tutkimukselle ja innovaatioille. Tutkimuksella ja innovaatiotoiminnalla on ratkaiseva 
merkitys tuottavuuden ja talouden kasvussa, elinkeinoelämän uudistumisessa ja 
hyvinvoinnin luomisessa. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI) luo myös 
ratkaisuja suuriin yhteiskunnallisiin haasteisiin. 
 
Hallitus on asettanut  tavoitteeksi nostaa Suomen tutkimus- ja kehittämismenojen 
osuuden nykyisestä 2,7 prosentin bruttokansantuoteosuudesta 4 prosenttiin 2030 
mennessä. TKI-toiminnan lisääminen edellyttää yhteistä näkemystä ja pitkäjänteistä 
sitoutumista , sekä kunnianhimoisempaa TKI-toimintaa ja investointeja niin julkiselta 
kuin yksityiseltä sektorilta. 
 
Kansallisen TKI-tiekartan mukaan korkeatasoinen osaaminen on perusta, jolle 
tavoitteiltaan kunnianhimoista, alueiden, alojen ja organisaatioiden vahvuudet 
hyödyntävää, kansainvälisesti kilpailukykyistä ja yhteiskunnan uudistumista tukevaa 
innovaatiotoimintaa voidaan rakentaa.  
 
TKI-tiekartan kumppanuusmallin mukaan osaamiskärkien vahvistamiseksi, 
leventämiseksi ja vaikuttavuuden lisäämiseksi tutkimusta ja sitä hyödyntäviä 
verkostoja on koottava isommiksi osaamiskeskittymiksi ja ekosysteemeiksi. 
Hallitusohjelmassa linjataan, että yliopistokaupunkien kanssa luodaan erilliset 
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sopimukset julkisen ja yksityisen TKI-rahoituksen strategisesta kohdentamisesta 
globaalisti kilpailukykyisten ekosysteemien vahvistamiseksi. Ekosysteemisopimukset 
ovat osa hallituksen toimia, joilla Suomesta halutaan luoda vuoteen 2030 mennessä 
maailman toimivin kokeilu- ja innovaatioympäristö. 
 
Sopimuksissa määritellyt strategiset painopisteet ovat yhdensuuntaiset keskeisten 
kansallisten osaamisen kehittämisen linjausten, kuten opetus- ja kulttuuriministeriön 
alueilla tunnistamien korkeakoulujen osaamiseen perustuvien linjausten kanssa. 
Aluetasolla painopisteet ovat yhdensuuntaiset maakuntien älykkään erikoistumisen 
strategioiden kanssa. Sopimusten tavoitteissa ja toimenpidekokonaisuuksissa on 
otettu huomioon kansalliset tavoitteet innovaatiotoiminnan kehittämiseksi.   


 
Ekosysteemisopimusten kantavana ideana on innovatiiviset ja edelläkävijyyttä 
tavoittelevat kaupungit, jotka omien vahvuuksien pohjalta hyödyntävät digitalisaation, 
uusien teknologioiden ja hiilineutraaliuden tuomia mahdollisuuksia ja siten 
vauhdittavat elinkeinoelämän uudistumista ja kestävää kaupunkia.  
 
Sopimuksilla vahvistetaan vetovoimaisten osaamiskeskittymien ja 
innovaatioympäristöjen rakentumista sekä suomalaisten toimijoiden kytkeytymistä 
kansainvälisiin tki-verkostoihin ja arvoketjuihin. Sopimuksilla kehitetään 
innovaatiotoiminnan ekosysteemejä eli tiiviitä yhteistoimintaverkostoja, vahvistetaan 
osaamiskärkiä sekä lisätään tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI-
toiminnan) vaikuttavuutta kaupunkilähtöisesti. Keskeisinä keinoina ovat 
kaupunkikehityshankkeet, innovatiiviset julkiset hankinnat, tutkimustulosten 
hyödyntäminen, uudet liiketoimintaekosysteemit, start-up -yhteisöt sekä osaamisen 
vahvistaminen kansainvälisten osaajien avulla. Toimenpiteiden odotetaan luovan 
uutta paikallista kehitysdynamiikkaa, kansainvälisesti merkittäviä uusia 
kasvuavauksia sekä kaupunkien välisen yhteistyön tiivistymistä sopimuksen 
painopistealueilla. 


 
 


Strategian temaattinen sisältö  
 


Suomen EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmassa Uudistuva ja osaava Suomi 
2021-2027 määritellyn mukaisesti kestävän kaupunkikehittämisen ITI-strategia 
perustuu sopimuksiin, jotka valtio tekee 16 kaupunkiseudun kanssa.  
 
Solmittavat ekosysteemisopimukset yhdessä muodostavat EU:n alue- ja 
rakennepolitiikan ohjelman kestävää kaupunkikehittämistä koskevan 
kaupunkikehittämisen suunnitelman. Siten kunkin kaupunkiseudun sopimuksessa 
toteuttavat toimenpiteet ovat (ja niiden tulee olla) kaupunkikehittämisen suunnitelman 
mukaisia.  
 
Kaupunkien yhteisinä haasteina on tarve vahvistaa innovaatiotoiminnan 
ekosysteemejä monella ulottuvuudella: vahvistaa kaupunkiseudun toimijoiden 
innovaatiokyvykkyyttä kehittämällä ekosysteemistä yhteistyötapaa, verkottaa 
kaupunkiseutuja ja muita alueita ylialueellisesti kansallisen tason ekosysteemin 
vahvistamiseksi ja luoda entistä vetovoimaisempia ja kansainvälisesti houkuttelevia ja 
kilpailukykyisiä innovaatiokeskittymiä. Kaupunkien yhteisenä haasteena on edelleen 
innovaatiokyvykkyyden avulla vahvistaa alueiden kasvua ja työllisyyttä sekä vaikuttaa 
syntyvillä ratkaisuilla joko suoraan tai välillisesti kaupunkiseutujen ympäristölliseen 
kestävyyteen ja hyvinvointiin.  
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Kestävän kaupunkikehittämisen ITI-strategia on muodostettu kaksisuuntaisen 
vuorovaikutuksen tuloksena, sekä ylhäältä alas että alhaalta ylös. Yhtäältä on 
muodostettu kansallista näkökulmaa edustava missio ja kaupunkikehittämisen 
päätavoitteet. Toisaalta kaupunkiseutujen kanssa on niiden erityiskysymysten 
pohjalta määritelty kehittämisen paikalliset temaattiset kärkisisällöt. Nämä 
kaupunkikohtaiset haasteet ja innovaatiotoiminnan painopisteet on määritelty 
ekosysteemisopimuksissa. Nämä valinnat ovat osaltaan vaikuttaneet 
kaupunkikehittämisen ITI-strategiaan ja ovat siten strategian mission ja tavoitteiden 
mukaisia.  
 
Strategian yhdistävä ”missio” on kaupunkilähtöisesti kehittää vähähiilisiä ja 
resurssiviisaita, digitalisaatiota ja teknologisia murroksia hyödyntäviä ratkaisuja. 
Tämä missio on kirjattu ekosysteemisopimusten johtavaksi ideaksi: innovatiiviset ja 
edelläkävijyyttä tavoittelevat kaupungit, jotka omien vahvuuksien pohjalta 
hyödyntävät digitalisaation, uusien teknologioiden ja hiilineutraaliuden tuomia 
mahdollisuuksia ja siten vauhdittavat elinkeinoelämän uudistumista ja kestävää 
kaupunkia. 
 
Strategian mission toteutuminen näkyy sopimusten temaattisissa painopisteissä, 
jotka jäsentyvät kolmeen yhdistävään sisältökokonaisuuteen:  1) vihreä siirtymä, 
2) digitalisaatio ja muut uudet teknologiat sekä 3) hyvinvointi ja terveys.  
 
Sopimusten mukaisista painopisteistä voidaan edelleen tarkentaen määritellä 
yhdistäviksi teemoiksi kestävä energia (esimerkiksi painopisteet vihreä 
sähköistäminen, akkukemia ja kestävät ja älykkäät energiajärjestelmät), kestävä 
teollisuus ja teollisuuden uudistuminen (esimerkiksi sustainable industry x ja smart 
blue industry), kestävät ja digitaalisia ratkaisuja hyödyntävät kaupungit (esimerkiksi 
digitalisaatio kaupunkiympäristössä ja älykkäät kaupunkiratkaisut), kestävät 
kuluttamisen ja tuotannon mallit (esimerkiksi vesiosaaminen ja arktinen matkailu) 
sekä terveellinen elämä ja hyvinvointi (esimerkiksi terveys- ja hyvinvointiteknologia 
sekä liikunta ja hyvinvointi). 


 
Kestävän kaupunkikehittämisen mukaisesti innovaatioekosysteemien kehittämisessä 
keskeistä on 


- Paikallisiin lähtökohtiin, -haasteisiin ja vahvuuksiin sovitettu kehittämistapa ja 
siihen perustuva (paikkaperustainen) ote 


- Yhteinen strategia ja tiivis, vuorovaikutteinen yhteistyö yritysten, 
korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja julkisten toimijoiden välillä. Toiminta on 
keskuskaupunkivetoista, mutta vaikutukset kohdistuvat koko 
kaupunkiseudulle. 


- Paikallisen kehittämistavan rinnalla vahva alueiden innovaatiokompetensseja 
yhdistelevä ylialueellinen ote, verkottaminen ja yhteiskehittäminen 


- Kaupunkien toimiminen innovaatioiden kehitysalustoina uusien 
liiketoimintamahdollisuuksien aikaansaamiseksi 


- Kaupunkien merkittävien tulevaisuusinvestointien hyödyntäminen vihreää ja 
digitaalista siirtymää tukevassa innovaatiotoiminnassa   


 


 


 


Kestävän kaupunkikehittämisen ohjaus ja seuranta   
 


Kestävää kaupunkikehittämistä toteuttaville ekosysteemisopimuksille on asetettu 
kansallinen ohjausryhmä. Ohjausryhmä seuraa ja ohjaa sopimusten toteutumista 
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kansallisesti sekä omilla toimenpiteillään edistää julkisen rahoituksen 
tarkoituksenmukaista suuntaamista sopimusten toteuttamiseen ja yhteensovittaa 
strategisesti eri elinkeino- ja innovaatiopolitiikan välineitä innovaatioekosysteemien 
kehittämiseksi. Sopimusten tavoitteiden saavuttamiseksi ohjausryhmä edistää eri 
hallinnonalojen yhteistyötä ja kehittää sopimusmenettelyä. Olennaisena osana 
ohjausryhmän toimintaan kuuluu vuoropuhelu yliopistokaupunkien keskeisten tki-
toimijoiden kanssa sopimusten tavoitteiden saavuttamiseksi. 


 
Lisäksi ohjausryhmän tehtävänä on huolehtia valtakunnallisen Innovaatio- ja 
osaamisverkostot -teeman strategisesta ohjaamisesta sekä seurata, arvioida ja 
muutoinkin tukea teeman toteutumista. Ohjausryhmä seuraa, että Euroopan unionin 
alue- ja rakennepolitiikan ohjelman valtakunnallinen ja alueellinen toiminta 
täydentävät ja tukevat toisiaan. Ohjausryhmä hyväksyy valtakunnallisen teeman 
hankehaussa käytettävät erityiset ja täydentävät valintaperusteet sekä hakukohtaiset 
painopisteet.  
 
Ohjausryhmällä on sihteeristö, joka valmistelee käsiteltävinä olevat asiat 
ohjausryhmälle. Se kytkee mukaan säännölliseen ekosysteemipolitiikan toteutukseen 
keskeisimmät valtio-osapuolen tahot, ekosysteemien ja kestävän 
kaupunkikehittämisen koordinaatiotoiminnosta vastaavaan Pirkanmaan liiton ja 
valtakunnallisesta innovaatio- ja osaamisverkoston hallinnoinnista vastaavan Etelä-
Savon ELY-keskuksen. 


 
Kestävän kaupunkikehittämisen ja ekosysteemisopimusten toteuttaminen edellyttää 
hyvää kokonaisuuden hallintaa ja tekijäresursseja. Ohjauksen tueksi on organisoitu 
kestävän kaupunkikehittämisen koordinaatiotoiminto (Pirkanmaan liitossa), joka toimii 
kestävän kaupunkikehittämisen (SUD) seurannan ja toteuttamisen käytännön 
toimeenpanijana, kokoaa sitä koskevaa toimeenpanotietoa, kehittää yhtenäisiä 
rahoitusmenettelyitä kestävän kaupunkikehittämisen EU-rahoituksen käyttöön ja 
neuvoo välittäviä liittoja rahoituksen käytössä. Lisäksi koordinointitehtävään liittyy 
yleinen ekosysteemisen innovaatiotoiminnan kehittäminen, asiantuntijatuki sekä 
verkottaminen yhteistyössä TEM:in kanssa. Koordinoivan liiton toiminta tukeutuu 
TEM:in ja kansallisen ohjausryhmän antamiin raameihin. 
 
Alue- rakennepolitiikan ohjelman seurantakomitean roolina on hyväksyä kestävää 
kaupunkikehitystä koskevat (ohjelman) yleiset valintakriteerit.  Seurantakomitea myös 
osaltaan käsittelee ja merkitsee tiedoksi Kestävän kaupunkikehittämisen ITI-
strategian.  








 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 


 
 


 


 
LIITE 4c (päivitetty 1.6.2022) 


seurantakomitea 16.6.2022 


ERITYISET VALINTAPERUSTEET EU:N ALUE- JA RAKENNEPOLITIIKAN 
OHJELMAKAUSI 2021-2027      


Erityiset valintaperusteet ovat erityistavoitekohtaisia. Ne eivät rajaa hankkeiden tukikelpoisuutta, 
vaan pyrkivät nostamaan esille parhaita hankkeita. Valintaperusteiksi on nostettu ohjelman 
erityistä lisäarvoa tuottavia painopisteitä tai painotuksia.  
 
Jokaisella erityistavoitteella on erityistavoitteen sisältöön perustuvat erityiset valintaperusteet. 
Lisäksi jokaisen erityistavoitteen erityisiin valintaperusteisiin sisältyy neljä horisontaalista 
valintaperustetta (sukupuolten tasa-arvo, EU:n perusoikeuskirja, kestävä kehitys, Itämeri-
strategia) ja enintään kolme tarkentavaa valintaperustetta (alueellinen, teemakohtainen ja 
kestävä kaupunkikehittäminen), joista tarkentavat valintaperusteet ovat valittavissa tarvittaessa. 
Tarkentavat valintaperusteet eivät saa olla ristiriidassa yleisasetuksen 73 artiklan sekä 
seurantakomitean hyväksymien ja hallintoviranomaisen vahvistamien valintaperusteiden 
kanssa. 


 


EAKR-Toimintalinja 1: Innovatiivinen Suomi 


Erityistavoite 1.1: Tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja kehittyneiden teknologioiden 
käyttöönoton parantaminen (1.i) 


- Hanke vahvistaa osaamista, ennakointi- tai innovointitoimintaa tai uusien teknologioiden 
kehittämistä 


- Hanke tukee pk-yritysten tuotteiden, materiaalien, palvelujen tai tuotantomenetelmien 
kehittämistä, pilotointia ja kaupallistamista tai uusien teknologioiden käyttöönottoa ja 
hyödyntämistä  


- Hanke tukee kaupunkien ja kuntien pilotointi- ja kokeiluympäristöjen kehittämistä 
- Hanke tukee elinkeinoelämän tarpeista lähtevää TKI-toimintaa 
- Hanke edistää kasvuhakuista tai työllistävää yritystoimintaa 
- Hanke edistää oppi- ja tutkimuslaitosten sekä elinkeinoelämän välistä yhteistyötä 
- Hanke tukee älykkääseen erikoistumiseen liittyviä alueiden välisiä ja/tai kansainvälisiä 


kumppanuuksia 


 
Horisontaaliset valintaperusteet: 


- Hanke tukee sukupuolten tasa-arvoa 
- Hanke tukee EU:n perusoikeuskirjan periaatteita ml. yhdenvertaisuutta, syrjimättömyyttä 


ja esteettömyyttä 
- Hanke tukee kestävän kehityksen periaatteita ja unionin ympäristöpolitiikkaa 
- Hanke tukee EU:n Itämeren alueen strategiaa 


 
Tarkentavat valintaperusteet: 


 Hanke kohdistuu maakuntien strategioissa (erityisesti älykkään erikoistumisen 
strategia) tunnistettuihin kärkialoihin tai kehittämiskohteisiin 
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 Hanke kohdistuu valtakunnallisen teeman sisällöissä tunnistettuihin painotuksiin 


 Hanke on kaupungin ja valtion välisen innovaatioekosysteemisopimuksen mukainen 


Erityistavoite 1.2: Digitalisaation etujen hyödyntäminen kansalaisten, yritysten ja 
julkishallinnon hyväksi (1.ii) 


- Hanke edistää digitalisaation hyödyntämistä TKI-toiminnassa,  
- Hanke tukee uusien digitaalisten työmenetelmien käyttöönottoa julkisella ja/tai 


yksityisellä sektorilla 
- Hanke edistää digitalisaation ja sitä hyödyntävien teknologioiden soveltamista tai 


hyödyntämistä  
- Hanke edistää jo rakennettujen tehokkaiden tietoliikenneverkkojen käyttöönottoa 
- Hanke tukee älykkään ja vähäpäästöisen liikkumisen innovaatioita ja digitalisaatiota  
- Hanke tukee pk-yritysten digitalisaatiota 
- Hanke edistää kasvuhakuista tai työllistävää yritystoimintaa 
- Hanke tukee pk-yrityksen kansainvälistymistä 
- Hanke tukee digitaalisten innovaatiokeskusten käynnistämistä ja/tai kehittämistä  
- Hanke tukee yritysten sähköistä liiketoiminnan, asiakaspalvelun tai teknologisen 


osaamisen kehittämistä ja teknologian käyttöönottoa 
 
Horisontaaliset valintaperusteet: 


- Hanke tukee sukupuolten tasa-arvoa 
- Hanke tukee EU:n perusoikeuskirjan periaatteita ml. yhdenvertaisuutta, syrjimättömyyttä 


ja esteettömyyttä 
- Hanke tukee kestävän kehityksen periaatteita ja unionin ympäristöpolitiikkaa 
- Hanke tukee EU:n Itämeren alueen strategiaa 


 
Tarkentavat valintaperusteet: 


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


 Hanke kohdistuu valtakunnallisen teeman sisällöissä tunnistettuihin painotuksiin 


 Hanke on kaupungin ja valtion välisen innovaatioekosysteemisopimuksen mukainen 
 


Erityistavoite 1.3: Pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn parantaminen (1.iii) 


- Hanke parantaa pk-yritysten kasvu-, kansainvälistymis-, markkinointi- tai 
innovointivalmiuksia tai -edellytyksiä  


- Hanke tukee pk-yritysten tuotteiden, palveluiden tai tuotantomenetelmien kehittämistä ja 
kaupallistamista tai uuden teknologian käyttöönottoa  


- Hankkeella aktivoidaan pk-yritysten innovaatiotoimintaa tai uusien 
liiketoimintakonseptien syntymistä 


- Hanke tukee pk-yrityksen kansainvälistymistä 
- Hanke edistää kasvuhakuista tai työllistävää yritystoimintaa 
- Hanke vahvistaa hiilineutraaliin talouteen liittyvää liiketoiminta- ja markkinaosaamista tai 


kehittää uusia tuote- ja palvelukonsepteja 
- Hanke vahvistaa pk-yritysten valmiuksia luovan osaamisen hyödyntämiseen 
- Hankkeella tuetaan uutta tai uudistuvaa liiketoimintaa tai yritysten jatkuvuutta 
- Hankkeessa kehitetään ekosysteemejä, osaamiskeskittymiä tai verkostoja, joihin voi 


osallistua myös suuria yrityksiä  


 
Horisontaaliset valintaperusteet: 


- Hanke tukee sukupuolten tasa-arvoa 
- Hanke tukee EU:n perusoikeuskirjan periaatteita ml. yhdenvertaisuutta, syrjimättömyyttä 


ja esteettömyyttä 
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- Hanke tukee kestävän kehityksen periaatteita ja unionin ympäristöpolitiikkaa 
- Hanke tukee EU:n Itämeren alueen strategiaa 


 
Tarkentavat valintaperusteet: 


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


 Hanke kohdistuu valtakunnallisen teeman sisällöissä tunnistettuihin painotuksiin 


 Hanke on kaupungin ja valtion välisen innovaatioekosysteemisopimuksen mukainen 


 


EAKR-Toimintalinja 2: Hiilineutraali Suomi 


Erityistavoite 2.1: Energiatehokkuustoimenpiteiden edistäminen ja 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen (2.i) 


- Hanke tukee hiilineutraalien ratkaisujen tai toimintamallien kehittämistä  
- Hanke edistää energiatehokkuutta koskevaa yhteistyötä eri toimijoiden välillä  
- Hanke edistää uusiutuviin energialähteisiin tai energiatuotannon monipuolistamiseen 


liittyvää ja energiatehokkuutta lisäävää tutkimus- ja kehitystyötä  
- Hanke edistää hiilineutraaliin talouteen liittyvien uusien energia- ja materiaalitehokkuutta 


parantavien toimintatapojen, teknologioiden ja ratkaisujen soveltamista yrityksissä  
- Hanke tukee pk-yritysten kestävää kasvua ja uudistumista 
- Hanke tukee pk-yrityksen kansainvälistymistä 
- Hanke edistää pk-yritysten hiilineutraalisuutta edistävien tuotteiden, materiaalien, 


palvelujen tai tuotantomenetelmien kehittämistä, pilotointia ja kaupallistamista  
- Hanke edistää elinkeinoelämäverkottunutta tutkimusta, yhteiskehittämistä tai julkisia 


innovatiivisia hankintoja energiansäästön tai energiatehokkuuden parantamiseksi  
- Hanke kehittää työkaluja hiilineutraalisuustavoitteiden monitorointiin ja seurantaan osana 


kilpailukykyisten tuotteiden, palvelujen ja ratkaisujen kehittämistä sekä 
elinkeinoelämälähtöistä tutkimusta 


- Hanke on kansallisen ilmasto- ja energiastrategian (NCEP) mukainen 
- Hanke on pitkän aikavälin korjausrakentamisstrategian 2020-2050 mukainen 


 
Horisontaaliset valintaperusteet: 


- Hanke tukee sukupuolten tasa-arvoa 
- Hanke tukee EU:n perusoikeuskirjan periaatteita ml. yhdenvertaisuutta, syrjimättömyyttä 


ja esteettömyyttä 
- Hanke tukee kestävän kehityksen periaatteita ja unionin ympäristöpolitiikkaa 
- Hanke tukee EU:n Itämeren alueen strategiaa 


 
Tarkentavat valintaperusteet: 


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


 Hanke kohdistuu valtakunnallisen teeman sisällöissä tunnistettuihin painotuksiin 


 Hanke on kaupungin ja valtion välisen innovaatioekosysteemisopimuksen mukainen 


 


Erityistavoite 2.2: Ilmastonmuutokseen sopeutumisen, riskien ehkäisemisen ja 
katastrofivalmiuden ja -palautuvuuden edistäminen 2.iv) 


- Hanke lisää neuvontaa ja tukea ilmastotyön organisoitumisessa ja resursoinnissa 
- Hanke tukee ilmastoresilienssin vahvistamista ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi 
- Hanke edistää hiilinielujen säilyttämistä  
- Hanke tukee yritysten ja alueiden pilotointi- ja kokeiluympäristöjen kehittämistä 


hiilineutraaliuteen sekä ilmastonmuutokseen sopeutumiseen liittyen 
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- Hanke tukee elinkeinojen sopeutumista ilmastonmuutokseen  
- Hanke tukee ilmastokestävyyden vahvistamista  
- Hankkeessa kehitetään työvälineitä ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja 


riskienhallintaan liittyvien suunnittelukäytäntöjen ja -prosessien kehittämiseen  
- Hankkeessa kehitetään innovatiivisia menetelmiä, teknologioita tai tuotteita, joiden avulla 


edistetään sopeutumista ilmastonmuutokseen 
- Hanke on linjassa kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelman kanssa 
- Hanke on linjassa kansallisen ja alueellisten riskiarvioiden kanssa 


 
Horisontaaliset valintaperusteet: 


- Hanke tukee sukupuolten tasa-arvoa 
- Hanke tukee EU:n perusoikeuskirjan periaatteita ml. yhdenvertaisuutta, syrjimättömyyttä 


ja esteettömyyttä 
- Hanke tukee kestävän kehityksen periaatteita ja unionin ympäristöpolitiikkaa 
- Hanke tukee EU:n Itämeren alueen strategiaa 


 
Tarkentavat valintaperusteet: 


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


 Hanke kohdistuu valtakunnallisen teeman sisällöissä tunnistettuihin painotuksiin 


 Hanke on kaupungin ja valtion välisen innovaatioekosysteemisopimuksen mukainen 


 


Erityistavoite 2.3: Kiertotalouteen siirtymisen edistäminen (2.vi) 


- Hanke tukee kiertotalouteen ja korkean jalostusasteen biotalouteen, cleantechiin tai 
hiilenkiertoon liittyvää TKI-toimintaa 


- Hanke tukee kiertotalouden tiekarttojen valmistelua  
- Hankkeessa kehitetään älykästä materiaalien hallintaa ja hillitään jätteiden syntyä 
- Hanke edistää hiilensidontaan ja/tai hiilinieluihin liittyvää tutkimus- ja kehitystyötä  
- Hankkeella kehitetään luonnonvara-alan kestävyyttä ja nostetaan luonnonvarojen ja 


teollisuuden sivutuotteiden jalostusastetta 
- Hanke tukee pk-yritysten kestävää kasvua ja uudistumista 
- Hanke tukee pk-yrityksen kansainvälistymistä 
- Hanke edistää digitaalisia ratkaisuja kiertotalouteen siirtymisessä 
- Hanke vahvistaa kiertotalouteen ja korkean jalostusasteen biotalouteen liittyvää 


liiketoiminta- ja markkinaosaamista ja kehittää uusia tuote- ja palvelukonsepteja  
- Hankkeessa kehitetään ekosysteemejä, osaamiskeskittymiä ja verkostoja sekä tuetaan 


muita yhteistyömuotoja, joihin voi osallistua myös suuria yrityksiä 
- Hanke on linjassa valtakunnallisen jätesuunnitelman kanssa 


 
Horisontaaliset valintaperusteet: 


- Hanke tukee sukupuolten tasa-arvoa 
- Hanke tukee EU:n perusoikeuskirjan periaatteita ml. yhdenvertaisuutta, syrjimättömyyttä 


ja esteettömyyttä 
- Hanke tukee kestävän kehityksen periaatteita ja unionin ympäristöpolitiikkaa 
- Hanke tukee EU:n Itämeren alueen strategiaa 


 
Tarkentavat valintaperusteet: 


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


 Hanke kohdistuu valtakunnallisen teeman sisällöissä tunnistettuihin painotuksiin 


 Hanke on kaupungin ja valtion välisen innovaatioekosysteemisopimuksen mukainen 
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EAKR-toimintalinja 3: Saavutettavampi Suomi  


Erityistavoite 3.1: Alueellisen ja paikallisen saavutettavuuden kehittäminen (3.ii) 


- Hankkeella tuetaan pk-yritysten investointeihin tai kasvuun vaikuttavia, kestäviä liikenne- 
ja/tai logistiikkainvestointeja, ml. kävelyn ja pyöräilyn yhteydet  


- Hankkeella tuetaan maantieliikenteen parempaa yhteenliitettävyyttä muihin 
kuljetusmuotoihin nähden 


- Hanke tukee älykkäitä ratkaisuja liikenteen ja kestävän liikkumisen tarpeisiin 
- Hankkeella edistetään liikenneturvallisuutta alueellisesti tai paikallisesti tunnistetuissa 


kehittämiskohteissa 
- Hankkeella tuetaan melutasoa alentavia toimia 
- Hankkeella tuetaan kestävää, ilmastonmuutoksen kestävää, älykästä tai 


yhteenliitetympää alueellista tai paikallista saavutettavuutta  
- Hanke on linjassa valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman kanssa 
- Hanke on linjassa maakuntien liikennejärjestelmäsuunnitelmien kanssa  
- Hanke on linjassa ELY-keskusten hankekorttien kanssa  


 
Horisontaaliset valintaperusteet: 


- Hanke tukee sukupuolten tasa-arvoa 
- Hanke tukee EU:n perusoikeuskirjan periaatteita ml. yhdenvertaisuutta, syrjimättömyyttä 


ja esteettömyyttä 
- Hanke tukee kestävän kehityksen periaatteita ja unionin ympäristöpolitiikkaa 
- Hanke tukee EU:n Itämeren alueen strategiaa 


 
Tarkentavat valintaperusteet: 


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


 Hanke kohdistuu valtakunnallisen teeman sisällöissä tunnistettuihin painotuksiin 


 Hanke on kaupungin ja valtion välisen innovaatioekosysteemisopimuksen mukainen 


ESR+ -toimintalinja 4: Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi 


Erityistavoite 4.1: Polkuja töihin (4.a) 


- Hankkeen toimenpiteillä edistetään työttömien ja työelämän ulkopuolella olevien 
työllisyyttä välittömästi tai välillisesti. 


- Hankkeessa kehitetään uudenlaisia ratkaisuja tai tuotetaan erityistä lisäarvoa olemassa 
oleviin toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden edistämiseksi ja syrjinnän ehkäisemiseksi. 


- Hankkeessa edistetään kohtaantoa ja ammatillista liikkuvuutta. 
- Hankkeessa edistetään erilaisia työmahdollisuuksien räätälöintejä yhteistyössä 


rekrytoivien työnantajien kanssa 
- Hanke edistää toimijoiden osaamista, yhteistyötä ja/tai monialaisten palvelujen 


hyödyntämistä koordinoidusti. 
- Hanke tuottaa lisäarvoa olemassa oleviin palveluihin 
- Hanke vastaa osaltaan tunnistettuihin paikallisiin/alueellisiin työvoimatarpeisiin 
- Hanke edistää sukupuolten tasa-arvoa 


 
Horisontaaliset valintaperusteet: 


- Hanke tukee sukupuolten tasa-arvoa 
- Hanke tukee EU:n perusoikeuskirjan periaatteita ml. yhdenvertaisuutta, syrjimättömyyttä 


ja esteettömyyttä 
- Hanke tukee kestävän kehityksen periaatteita ja unionin ympäristöpolitiikkaa 
- Hanke tukee EU:n Itämeren alueen strategiaa 
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Tarkentavat valintaperusteet: 


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


 Hanke kohdistuu valtakunnallisen teeman sisällöissä tunnistettuihin painotuksiin 


 Hanke on kaupungin ja valtion välisen innovaatioekosysteemisopimuksen mukainen 


Erityistavoite 4.2: Uutta osaamista työelämään (4.g) 


- Hankkeessa kehitetään uudenlaisia koulutuksen ratkaisuja, edistetään ennakoivaa 
lähestymistapaa tai tuotetaan erityistä lisäarvoa olemassa oleviin toimenpiteisiin. 


- Hankkeen toimenpiteillä edistetään koulutuksessa aliedustettuihin ryhmiin kuuluvien 
osaamista ja sitä kautta työllistymismahdollisuuksia. 


- Hankkeen toimenpiteillä edistetään välittömästi tai välillisesti koulutuksesta koulutukseen 
tai työelämään siirtymistä tai muita siirtymiä työelämän muutosvaiheissa.  


- Hanke edistää koulutuksen tarjoajien ja työnantajien yhteistyötä sekä edistetään 
kohtaantoa ja ammatillista liikkuvuutta 


- Hanke edistää toimijoiden osaamista, yhteistyötä ja/tai monialaisten palvelujen 
hyödyntämistä koordinoidusti.  


- Hankkeen toimenpiteillä edistetään työhyvinvointia ja/tai työn tuottavuutta välittömästi tai 
välillisesti.  


- Hankkeessa kehitetään uudenlaisia ratkaisuja tai tuotetaan erityistä lisäarvoa olemassa 
oleviin toimenpiteisiin yritysten ja organisaatioiden uudistumisen ja kilpailukyvyn 
edistämiseksi.  


- Hankkeessa edistetään tukea muutostilanteissa sekä yrityksille että yksilöille. 
- Hanke edistää sukupuolten tasa-arvoa 
 


Horisontaaliset valintaperusteet: 
- Hanke tukee sukupuolten tasa-arvoa 
- Hanke tukee EU:n perusoikeuskirjan periaatteita ml. yhdenvertaisuutta, syrjimättömyyttä 


ja esteettömyyttä 
- Hanke tukee kestävän kehityksen periaatteita ja unionin ympäristöpolitiikkaa 
- Hanke tukee EU:n Itämeren alueen strategiaa 


 
 Tarkentavat valintaperusteet: 


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


 Hanke kohdistuu valtakunnallisen teeman sisällöissä tunnistettuihin painotuksiin 


 Hanke on kaupungin ja valtion välisen innovaatioekosysteemisopimuksen mukainen 


 


Erityistavoite 4.3: Yhdenvertaiseen osallisuuteen (4.h) 


- Hankkeen toimenpiteillä edistetään osallistujien pärjäävyyttä etenemistä kohti koulutusta 
ja/tai työelämää.  


- Hankkeella edistetään syrjimättömyyttä ja palvelujen saavutettavuutta 
- Hankkeessa kehitetään uudenlaisia ratkaisuja tai tuotetaan erityistä lisäarvoa olemassa 


oleviin työ- ja toimintakykyä lisääviin palveluihin ja/tai toimintamalleihin. 
- Hanke vahvistaa kansalaistoimijalähtöisiä toimintatapoja. 
- Hanke auttaa torjumaan eriarvoisuutta ja syrjäytymistä. 
- Hanke kohdistuu erityisesti ryhmiin, joiden sosiaalinen osallisuus on uhatuin. 
- Hankkeessa edistetään heikoimmassa asemassa olevien väestöryhmien oikeuksien 


toteutumista ja osallistumista päätöksentekoon 
- Hanke edistää toimijoiden yhteistyötä ja/tai monialaisten palvelujen hyödyntämistä 


koordinoidusti.  
- Hanke edistää sukupuolten tasa-arvoa 
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Horisontaaliset valintaperusteet: 


- Hanke tukee sukupuolten tasa-arvoa 
- Hanke tukee EU:n perusoikeuskirjan periaatteita ml. yhdenvertaisuutta, syrjimättömyyttä 


ja esteettömyyttä 
- Hanke tukee kestävän kehityksen periaatteita ja unionin ympäristöpolitiikkaa 
- Hanke tukee EU:n Itämeren alueen strategiaa 


 
 
Tarkentavat valintaperusteet: 


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


 Hanke kohdistuu valtakunnallisen teeman sisällöissä tunnistettuihin painotuksiin 


 Hanke on kaupungin ja valtion välisen innovaatioekosysteemisopimuksen mukainen 


 


ESR+ -toimintalinja 5: Sosiaalisten innovaatioiden Suomi 


Erityistavoite 5.1: Turvaverkkoja nuorten tulevaisuuteen (5.h) 


- Hankkeen toimenpiteiden tuloksena syntyy levitettäviä sosiaalisia innovaatioita  
- Hankkeen toimenpiteillä edistetään lastensuojelun rakenteellista kehittämistä sekä 


palvelujen saatavuutta ja laatua. 
- Hankkeessa kehitetään vaativan sijaishuollon palveluja ja niiden vaikuttavuutta 
- Hankkeessa kehitetään lastensuojelun jälkihuoltoa kohti moninaista aikuistumisen tukea 
- Hanke edistää toimijoiden osaamista, yhteistyötä ja/tai monialaisten palvelujen 


hyödyntämistä koordinoidusti 
- Hankkeessa kehitetään oppimisvaikeuksista kärsiville tukitoimenpiteitä (prosessit ja 


palvelut), joissa huomioidaan opintojen ohella työelämään siirtyminen ja mallinnetaan ne 
sopivaksi myös aikuisten palveluihin  


- Hankkeessa kehitetään lasten ja nuorten tarpeista lähteviä, paikallisesti 
monitoimijaverkostoissa tuotettuja palveluja 


- Hanke edistää sukupuolten tasa-arvoa 
 


Horisontaaliset valintaperusteet: 
- Hanke tukee sukupuolten tasa-arvoa 
- Hanke tukee EU:n perusoikeuskirjan periaatteita ml. yhdenvertaisuutta, syrjimättömyyttä 


ja esteettömyyttä 
- Hanke tukee kestävän kehityksen periaatteita ja unionin ympäristöpolitiikkaa 
- Hanke tukee EU:n Itämeren alueen strategiaa 


 
Tarkentavat valintaperusteet: 


 Hanke kohdistuu valtakunnallisen teeman sisällöissä tunnistettuihin painotuksiin 


 


ESR+ -toimintalinja 6: Aineellista puutetta torjuva Suomi 


Erityistavoite 6.1: Eväitä elämään (6.m) 


- Hanke tavoittaa aineellista apua tarvitsevaa kohderyhmää ja toimenpiteet vastaavat  
heidän akuuttiin tarpeeseensa saada terveellistä ruokaa ja/tai perushyödykkeitä 


- Hanke ohjaa aineellisen avun saajia myös  muiden palvelujen piiriin ja siten edistää 
heidän työllistymis- ja opiskelumahdollisuuksiaan tai muuta yhteiskuntaan 
integroitumista 
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- Hanke mahdollistaa apua saavien mahdollisuudet selvitä aiempaa paremmin 
arkielämään liittyvistä haasteista ja köyhyyden negatiiviset vaikutukset vähenevät 


- Hanke edistää sukupuolten tasa-arvoa 
 


Horisontaaliset valintaperusteet: 
- Hanke tukee sukupuolten tasa-arvoa 
- Hanke tukee EU:n perusoikeuskirjan periaatteita ml. yhdenvertaisuutta, syrjimättömyyttä 


ja esteettömyyttä 
- Hanke tukee kestävän kehityksen periaatteita ja unionin ympäristöpolitiikkaa 
- Hanke tukee EU:n Itämeren alueen strategiaa 
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21.2.2022 


 
Jakelussa mainituille 


 
 


UUDISTUVA JA OSAAVA SUOMI 2021-2027 EU:N ALUE- JA RAKENNEPOLITIIKAN 
OHJELMAN SEURANTAKOMITEAN SIHTEERISTÖN NIMEÄMINEN  


 


Tausta 


Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 -ohjelman seurantakomitea päätti 15.10.2021 
seurantakomitean sihteeristön kokoonpanosta. 
 
Seurantakomitean sihteeristön nimeämistä varten työ- ja elinkeinoministeriö pyysi kirjeellä 
8.11.2021 (VN/14836/2021-TEM-28) sihteeristöön nimettyjä tahoja esittämään edustajansa ja 
varaedustajansa seurantakomitean sihteeristöön. Jäsenesityksissä tuli huomioida miesten ja 
naisten tasa-arvoinen edustautuminen. Nimeäminen on tehty esitysten pohjalta. Sihteeristön 
kokouksiin voi osallistua käsiteltävien asioiden mukaisesti myös muita asiantuntijoita. 


 
Sihteeristön jäsenistö viedään tiedoksi seuraavaan seurantakomitean kokoukseen. 
Seurantakomitean sihteeristön ensimmäinen kokous järjestetään keväällä 2022. 
 


Seurantakomitean sihteeristö 


Seurantakomitean sihteeristön kokoonpano on seuraava: 
 
puheenjohtaja: 
neuvotteleva virkamies Tapani Kojonsaari 
Työ- ja elinkeinoministeriö 
 
varapuheenjohtaja: 
johtava asiantuntija Valtteri Karhu 
Työ- ja elinkeinoministeriö 
 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö 
Jäsen: opetusneuvos Tiina Polo 
Varajäsen: kulttuuriasiainneuvos Kirsi Kaunisharju 
 
Sosiaali- ja terveysministeriö 
Jäsen: erityisasiantuntija Anna-Katri Herranen-Haapaniemi 
Varajäsen: erityisasiantuntija Kalle Lautala 
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Ympäristöministeriö 
Jäsen: erityisasiantuntija Anu Kerkkänen  
Varajäsen: asiantuntija Mauri Yltiö  
 
Liikenne- ja viestintäministeriö 
Jäsen: liikenneneuvos Marjukka Vihavainen-Pitkänen 
Varajäsen: hallitussihteeri Eeva Ovaska 
 
Työ- ja elinkeinoministeriö 
Jäsen: neuvotteleva virkamies Antti Närhinen 
Varajäsen: neuvotteleva virkamies Sirpa Hautala 
 
Etelä-Savon ELY-keskus 
Jäsen: yksikön päällikkö Kalevi Pölönen 
Varajäsen: rahoituspäällikkö Timo Ollila 
 
Hämeen ELY-keskus 
Jäsen: yksikön päällikkö Sinikka Kauranen 
Varajäsen: rahoitusasiantuntija Niina Lamberg 
 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 
Jäsen: yksikön päällikkö Eija Virtasalo 
Varajäsen: rahoituspäällikkö Riitta Ilola 
 
Keski-Suomen ELY-keskus 
Jäsen: yksikön päällikkö Jaakko Ryymin 
varajäsen: rahoitusasiantuntija Johanna Latvala 
 
Etelä-Suomen maakunnat 
Jäsen: ohjelmajohtaja Tiina Huotari, Uudenmaan liitto 
Varajäsen: elinvoimajohtaja Jami Holtari, Etelä-Karjalan liitto 
 
Länsi-Suomen maakunnat 
Jäsen: ohjelmapäällikkö Katja Laitinen, Satakuntaliitto 
Varajäsen: rahoituspäällikkö Hilkka Laine, Keski-Suomen liitto 
 
Itä-Suomen maakunnat 
Jäsen: aluekehityspäällikkö Eira Varis, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 
Varajäsen: aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa, Pohjois-Savon liitto 
 
Pohjois-Suomen maakunnat 
Jäsen: kehittämispäällikkö Ritva Kauhanen, Lapin liitto 
Varajäsen: kehittämisjohtaja Päivi Ekdahl, Lapin liitto 
 
Ruokavirasto 
Jäsen: ylitarkastaja Minna Talvitie 
Varajäsen: ylitarkastaja Eveliina Viitanen 
 


Tasa-arvo 


Seurantakomitean sihteeristö ei täytä tämänhetkisessä kokoonpanossaan naisten ja miesten 
välisestä tasa-arvosta annetun lain (232/2005) 4 a §:n 2 momentin vaatimusta. 
Seurantakomitean sihteeristön varsinaisesta 15 jäsenestä on naisia 11 (73 %).   
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Seurantakomitean sihteeristössä edustettuina olevissa organisaatioissa on melko rajattu EU:n 
alue- ja rakennepolitiikan asiantuntijoiden määrä, joten tämä rajoittaa jäsenesitysten tekemistä.  
Seurantakomitean sihteeristön jäsenillä ja varajäsenillä tulee olla alue- ja rakennepolitikan 
asioiden tuntemusta. Tulevissa seurantakomitean sihteeristön jäsenvaihdoksissa pyritään tasa-
arvolain vaatimus ottamaan huomioon mahdollisuuksien mukaan.   
 
 


 
 


 
 
 


Osastopäällikkö, ylijohtaja Marja-Riitta Pihlman 
 
 
  
 
 
 
       
Erityisasiantuntija  Helinä Yli-Knuutila  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIITTEET  Liite 1. Sähköisen allekirjoituksen kansilehti 
 
 
 
JAKELU  Opetus- ja kulttuuriministeriö 
   Sosiaali- ja terveysministeriö 
   Ympäristöministeriö 
   Liikenne- ja viestintäministeriö 
   Työ- ja elinkeinoministeriö 
   Ruokavirasto 
   Seurantakomitean 2021-2027 jäsenet ja varajäsenet 
   Maakuntien liitot 
   ELY-keskukset 
   
   
 
TIEDOKSI  ELY-keskusten E-vastuualueen johtajat 
   RR-ELY-yksiköiden päälliköt 
   Maakuntaliittojen aluekehitysjohtajat 
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JÄSENVAIHDOKSET OSAAVA JA UUDISTUVA SUOMI 2021-2027  ─  ALUE- JA RAKENNEPOLITII-
KAN OHJELMAN  SEURANTAKOMITEAN KOKOONPANOSSA 


Valtioneuvosto on 16.9.2021 työ- ja elinkeinoministeriön esittelystä aset-
tanut Uudistuva ja osaava Suomi 2021─2027 EU:n alue- ja rakennepolitii-
kan ohjelman seurantakomitean. Sen toimikausi jatkuu ohjelman sulkemi-
seen saakka. 
 
Alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toi-
meenpanosta annetun asetuksen (797/2021) 9 §:n mukaan työ- ja elinkei-
noministeriö päättää tarvittaessa muutoksista seurantakomitean jäsenis-
tössä. 
 
Työ- ja elinkeinoministeriölle on tullut seuraavat esitykset vaihdoksista seuranta-
komitean kokoonpanossa:  
 
Nykyinen jäsen  Uusi jäsen 
 
Johtava asiantuntija  Elinkeino- ja ilmastoasiantuntija           
Päivi Wood   Teppo Säkkinen 
Keskuskauppakamari  Keskuskauppakamari 
 
Elinkeinopoliittinen asiantuntija Elinkeinopoliittinen asiantuntija 
Janika Tikkala  Henrik Wickström 
Suomen Yrittäjät   Suomen Yrittäjät  
 
 
Nykyinen varajäsen   Uusi varajäsen   
 
Ylitarkastaja   Erityisasiantuntija   
Jaakko Mäntynen  Hanna-Maria Urjankangas 
Liikenne- ja viestintäministeriö Liikenne- ja viestintäministeriö 
   
Seurantakomitean jäsenille tai pysyville asiantuntijoille ei makseta kokouspalk-
kiota.  
 
Valtion viranomaisten ja muiden valtionhallintoon kuuluvien organisaatioiden 
edustajille, kuntien ja maakuntien liittojen viranhaltijoille ja toimihenkilöille sekä 
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pysyville asiantuntijoille maksettavista palkkioista ja korvauksista vastaa se taho, 
jota jäsen tai pysyvä asiantuntija edustaa. 
Seurantakomiteassa järjestöjä edustaville jäsenille, kunnallisille luottamushenki-
löille sekä muille kuin pysyville asiantuntijoille voidaan maksaa korvausta ansion-
menetyksestä, matkakustannuksista ja muista tehtävän hoitamisesta aiheutu-
neista kustannuksista siltä osin kuin korvauksesta ei vastaa se taho, jota jäsen tai 
asiantuntija edustaa. 


Tasa-arvo 


Seurantakomitea täyttää naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain                                                                                                                                                                                                                                                                                  
(232/2005) 4 a §:n 2 momentin mukaisen vaatimuksen. 


 
                             
 
 
 
                         Ylijohtaja, osastopäällikkö  Marja-Riitta Pihlman  
 
 
 
 Neuvotteleva virkamies   Tarja Pyöriä    
     


 
 
 
 


JAKELU      Keskuskauppakamari 
 Suomen Yrittäjät  


Liikenne- ja viestintäministeriö 
 Seurantakomitean puheenjohtaja Johanna Osenius   


                               Seurantakomitean sihteeristö Tapani Kojonsaari/Valtteri Karhu  
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