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Valtakunnalliset teemat
Seurantakomitean kokous 16.6.2022
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Valtakunnalliset teemat 
pähkinänkuoressa


• Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 ohjelman Euroopan 
aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahasto+ (ESR+) 
rahoituksesta osa on sovittu käytettäväksi ns. valtakunnallisten 
teemojen toteuttamiseen (hallituksen iltakoulu 27.11.2019)


• Valtakunnalliset teemat ovat ministeriöjohtoisesti valmisteltuja, 
strategisesti tärkeitä kehittämiskokonaisuuksia, joiden toteuttaminen 
tapahtuu ohjelmassa määritellyn toiminnan puitteissa.


• Valtakunnallisiin teemoihin varataan EAKR:n kokonaisrahoituksesta 
enintään 6 % ja ESR+:sta enintään 20 % 


• Valtakunnallisten teemojen kokonaiskehys on:


EAKR 54 M€ ja ESR+ 184 M€ (sis. EU:n ja valtion rahoitus) 
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Valtakunnalliset teemat 
pähkinänkuoressa


• Vastuuministeriöinä TEM, YM, OKM ja STM


• Valtakunnallisten teemojen välittävinä toimieliminä, eli rahoittajina 
toimivat rakennerahastotehtäviä hoitavat ELY-keskukset.


• 4 EAKR-teemaa ja 12 ESR+-teemaa


• Ministeriöyhteistyössä toteutettavat teemat valittu ohjelma-asiakirjan 
strategisiksi hankkeiksi


• Hallintomalliin täsmennyksiä  valtakunnallisten teemojen 


johtoryhmistä säädetään toimeenpanoasetuksessa (10 §)
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Kiitos
kati.torniainen@gov.fi


www.rakennerahastot.fi
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Ympäristöministeriön 
valtakunnallinen 
EAKR-teemakokonaisuus 
2021–2027:


Vihreä siirtymä


Seurantakomitean kokous 16.6.2022


Anu Kerkkänen, Eeva Alho


Ympäristöministeriö
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Ilmastotavoitteet vihreän siirtymän taustalla


Suomi hiilineutraali vuoteen 2035 


mennessä


EU:n kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 


vähintään 55 prosentilla 1990 tasosta 2030 


mennessä 


EU ilmastoneutraali vuoteen 


2050 mennessä


Energia- ja materiaali-


tehokkuuden parantaminen 


rakennuksissa


Päästövähennysten rinnalla 


ilmastonmuutoksen vaikutuksiin 


varautuminen ja riskien hallinta


Materiaalien, energian ja luonnonvarojen 


käytön irtikytkentä talouskasvusta, 


materiaalien kiertoasteen nostaminen


Pitkän aikavälin 


korjausrakentamisen 


strategia


Kansallinen ilmastonmuutokseen 


sopeutumissuunnitelma, KAISU, ilmasto- ja 


energiastrategia


Kiertotalouden strateginen 


edistämisohjelma


Vihreän siirtymän valtakunnalliset teemat


Energiatehokkuus ja 


kasvihuonekaasu-


päästöjen vähentäminen


Ilmastonmuutokseen 


sopeutuminen ja hillintätoimet


Hiilineutraali 


kiertotalousyhteiskunta







Vihreän siirtymän valtakunnalliset teemat 
vuosina 2021–2027
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Hiilineutraali Suomi -toimintalinjan teemat Määräraha, milj.


euroa (EU+valtio)


Välittävä toimielin


Energiatehokkuus ja kasvihuonekaasupäästöjen 


vähentäminen


11,5 Pohjois-Pohjanmaan ELY


Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja hillintätoimet 4 Pohjois-Pohjanmaan ELY


Hiilineutraali kiertotalousyhteiskunta 11,5 Hämeen ELY


Yhteensä 27,0


• Tavoitteena on yhteen sovittaa valtakunnallinen ja alueellinen toiminta kokonaisuudeksi. 


Valtakunnallisen toiminnan tavoitteena on tuottaa laajasti hyödynnettäviä, skaalautuvia ratkaisuja 


ja demonstraatiotyyppisiä kokeiluhankkeita.


• Tärkeimpiä kohderyhmiä ovat yritykset, kunnat ja kuntayhtymät, alueelliset toimijat, 


tutkimuslaitokset, korkeakoulut, kehitysyhtiöt, järjestöt ja yhdistykset.


• Rahoituslain puitteissa. Hankeketjut ja kehittämishankkeiden jatkohankkeet toivottavia.







Teemojen sisältöjen laadinnasta


• Teemakuvaukset nähtävissä https://rakennerahastot.fi/vihrea-siirtyma


• Sisällöt noudattavat Uudistuva ja osaava Suomi -ohjelman Hiilineutraali Suomi -toimintalinjan 


erityistavoitteita. Ministeriössä painotettu keskeisten ohjelmien ja strategioiden perusteella 


valtakunnalliseen toimintaan sopivia kehittämispanostuksia tarvitsevia osa-alueita.


• Teemahakuihin valmistellaan tarvittaessa painopisteitä.


• Yhteensovitus alueellisen toiminnan kanssa tärkeää hakujen valmistelussa, 


koordinaatiohankkeella keskeinen rooli vuoropuhelussa alueellisten toimijoiden kanssa.
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Energiatehokkuus ja 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen


Hankkeet voivat liittyä esimerkiksi seuraaviin teeman osa-alueisiin: 


• Energia- ja materiaalitehokkaat elinkaariratkaisut rakentamisessa, ml. korjausrakentaminen, 


sisäilman laatu, rakennusten ilmastokestävyys muuttuvissa olosuhteissa sekä 


vähähiilisyyden edistäminen olemassa olevaa rakennuskantaa ja muuntojoustavuutta 


hyödyntämällä


• Monistettavat ratkaisut teollisuuden ja laitosten teknologioiden ja järjestelmien 


energiatehokkuuden edistämiseen


• Uusiutuvan energian käyttöönotto, hukkalämmön hyödyntäminen, omaenergiatuotanto 


• Kysyntäjoustoon osallistuminen reservi- ja säätösähkömarkkinoilla


• Digitaaliset ja älyratkaisut edellä kuvatuissa energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian 


hyödyntämisen toimenpiteissä.


17.6.2022 5







Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja 
hillintätoimet
Hankkeet voivat liittyä esimerkiksi seuraaviin teeman osa-alueisiin: 


• Hillinnän ja sopeutumisen valtakunnalliset kokeiluhankkeet ja uusien toimintamallien 


levittämisen hankkeet


• Innovatiiviset menetelmät, teknologiat, luontopohjaiset ratkaisut ja toimintamallit 


sopeutumisen edistämisessä, varautumisessa ja riskienhallinnassa


• Yhdyskuntarakenteen kokonaisvaltaisen ilmastokestävyyden edistäminen sopeutumisen 


toimilla


• Työvälineet sopeutumiseen ja riskienhallintaan liittyvien suunnittelukäytäntöjen kehittämiseen 


alueellisille ja paikallisille toimijoille ja riskien ennakointiin ja hallintaan


• Sopeutumisen keinoihin ja luontopohjaisiin ratkaisuihin liittyvä valtakunnallinen ohjaus- ja 


neuvonta


• Tuki alueiden ilmastostrategioiden ja -tiekarttojen valmisteluun, toimeenpanoon ja hyvien 


käytäntöjen levittämiseen
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Hiilineutraali kiertotalousyhteiskunta


Hankkeet voivat liittyä esimerkiksi seuraaviin teeman osa-alueisiin: 


• Monistettavat kokeilut esim. tuote palveluna -konseptien, jakamisen, yhteiskäytön, 


korjaamisen ja uudelleenkäytön ratkaisuista


• Resurssitehokkuus ja mallit esim. materiaalien, tuotantokapasiteetin ja sivuvirtojen 


jakamiseksi ja hyödyntämiseksi,  esim. teolliset symbioosit


• Kierrätyksen, lajittelun ja kestävien logistiikkaketjujen edistäminen laajan mittaluokan 


palvelukonsepteilla, innovaatioilla ja kokeiluilla


• Älykäs materiaalien hallinta kierrätysmateriaalien ja sivuvirtojen hyödyntämiseksi, 


jätehuoltopalvelu ja yhteistyö


• Kuntien, yritysten, tutkimuslaitosten ja kolmannen sektorin kiertotalouden yhteistyömallit


• Kiertotalousratkaisut hankintamalleissa ja yhteistyö julkisissa hankinnoissa


• Luontopohjaiset ratkaisut kiertotaloudessa ja ravinteiden kierto ja hyötykäyttö
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Teemojen hallinto ja valmistelu


Teemoille yhteinen ympäristöministeriön nimittämä johtoryhmä


• Teemojen strateginen ohjaaminen ja seuranta, myös täydentävyys alueelliseen toimintaan


• Kokoonpano: YM, ELY:t, MMM, TEM, maakuntien liitot, Business Finland, Ilmastorahasto


Valmisteluryhmä johtoryhmän tukena


• Valmistelee johtoryhmän kokouksiin vietävät asiat, YM ja ELYt


Asiantuntijapoolissa teemojen asiantuntijoita


• Tuovat näkemyksiä teemahakujen valmisteluun, esimerkiksi kerätään ideoita hankehakuja 


valmistelevissa työpajoissa, tarvittaessa hankkeiden arvioinnin tukena


Koordinaatiohanke


• Mm. tekee aktiivista yhteistyötä alueellisten toimijoiden kanssa, yhteensovittaa käytännön tasolla 


valtakunnallista toimintaa alueellisiin ja kansallisiin ohjelmiin, viestii tuloksista ja tukee hankkeiden 


osaamisen vahvistamista
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Johtoryhmän kokoonpano


Yhteensä 17 jäsentä


• YM, Juho Korpi, puheenjohtaja


• YM, Jyrki Kauppinen


• YM, Riikka Malila


• YM, Jarmo Muurman


• YM, Eeva Alho


• YM, Ulla Äänismaa


• MMM, Kirsi Mäkinen


• TEM, Mika Honkanen


• Business Finland, Maarit Kokko 


• Ilmastorahasto, Saara Mattero
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• Hämeen ELY, Sinikka Kauranen


• Pohjois-Pohjanmaan ELY, Pasi Loukasmäki


• Pirkanmaan ELY, Irina Simola


• Pirkanmaan ELY, Soili Ingelin


• Energiatehokkuuden asiantuntija, ELY nimeää


• Etelä-Karjalan liitto, Laura Peuhkuri


• Kainuun liitto, Jouni Ponnikas


Pysyvät asiantuntijat


• Välittävien toimielinten rahoitusasiantuntijat 


Johanna Jalonen (Hämeen ELY) ja Paula Alho 


(Pohjois-Pohjanmaan ELY)


• YM, Heikki Sorasahi, Anu Kerkkänen


• Koordinaatiohankkeen edustaja







Alustava aikataulusuunnitelma
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5/2022


Koordinaatiohankkeen 
haku auennut


8-10/2022


Koordinaatiohankkeen 
valinta ja teemahakujen 


valmistelu


Loppuvuosi 2022


Teemahaut aukeavat


Alkuvuosi 2023


Päätökset 
rahoitettavista 


hankkeista


2023–2027 


teemahaut 
todennäköisesti kerran 


vuodessa syksyisin







Yhteyshenkilöt


Teemojen koordinaatiovastuu: Eeva Alho, johtava asiantuntija, eeva.alho@gov.fi, 0295 250 011


Teemojen valmisteluryhmä: Ulla Äänismaa, erityisasiantuntija, ulla.aanismaa@gov.fi, 0295 250 428


Teemojen johtoryhmän puheenjohtaja: Juho Korpi, kehittämisjohtaja, juho.korpi@gov.fi, 0295 250 136


Energiatehokkuus- ja ilmastonmuutosteemat POP-ELY: Paula Alho, paula.alho@ely-keskus.fi, 0295 037 284


Kiertotalousteema Hämeen ELY: Johanna Jalonen, johanna.jalonen@ely-keskus.fi, 0295 025 154


https://ym.fi/avustukset-ja-tuet/euroopan-aluekehitysrahasto
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Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 


Hankkeiden valintaperusteet


Kaisa Saarinen ja Harri Ahlgren


Seurantakomitea 16.6.2022
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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


Kaikki 15.10.2021 pidetyssä epävirallisessa kokouksessa tehdyt päätökset vahvistetaan 
ensimmäisessä varsinaisessa kokouksessa.







Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 


Valintamenettelyt ja valintaperusteet (1)


• Seurantakomitea hyväksyy yleiset ja erityiset valintaperusteet sekä 
valintamenettelyt


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


• Erityisten valintaperusteiden pisteyttäminen asettaa hakemukset 
etusijajärjestykseen
− Erityistavoitteen sisältöön perustuvat valintaperusteet
− Horisontaaliset valintaperusteet (tasa-arvo, EU:n perusoikeuskirja, kestävä kehitys, 


Itämeri-strategia)
− Tarkentavat valintaperusteet
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Valintamenettelyt ja valintaperusteet (2)


• Välittävä toimielin julkaisee haun EURA 2021:ssä. Hakuilmoituksessa on 
kuvattava selkeästi hankkeita koskeva valintamenettely ja valintaperusteet 
sekä tuen myöntämisen pääasialliset edellytykset ja ehdot.


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


• Horisontaaliset valintaperusteet pisteytetään aina 0-3
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Valintamenettelyt ja valintaperusteet (3)
• Tarkentavat valintaperusteet:


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


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


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


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


• Tarkempi sisältö täsmennetään hakuilmoitukseen


• Ilmoitettava hallintoviranomaiselle
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Hallintoviranomaiselle ilmoitetut 
tarkentavat valintaperusteet 15.6.2022


EAKR


• Alueellinen: Pohjois-Savon liitto, Etelä-Pohjanmaan liitto, Keski-Pohjanmaan liitto, Keski-
Suomen liitto, Pohjanmaan liitto, Pohjois-Pohjanmaan ELY


• Valtakunnallinen: Pohjois-Pohjanmaan ELY


• Kaupunki: Pohjois-Savon liitto, Uudenmaan liitto, Keski-Suomen liitto, Pohjois-Pohjanmaan 
liitto, Etelä-Pohjanmaan liitto, Pohjanmaan liitto, Pirkanmaan liitto


ESR+


• Alueellinen: Hämeen ELY


• Valtakunnallinen: Pohjois-Pohjanmaan ELY, Hämeen ELY


• Kaupunki: Pohjois-Pohjanmaan ELY 
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Muutokset yleisiin valintaperusteisiin
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Yleinen valintaperuste 1


1. Hakemuksessa kuvatun hankkeen toimenpiteet ja tuen hakija kuuluvat sen 
rahaston säädösten soveltamisalan piiriin, josta tukea haetaan. Hankkeen 
toimenpiteet voidaan kohdentaa yleisasetuksen liitteessä mainittuun 
tukitoimityyppiin ja tuettava toiminta on ohjelman erityistavoitteen 
mukaista.
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Yleinen valintaperuste 14
• 14. Yritystukilain (758/2021) mukaisena yrityksen kehittämisavustuksena rahoitettavaan 


hankkeeseen tai toimintalinjalla 3 rahoitettavaan hankkeeseen sisältyvät aineelliset 
investoinnit tai toimintalinjalla 7 rahoitettavat biomassan lisääntyvään käyttöön tai 
turvesoiden ennallistamiseen 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 
sisältävästä 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
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Muutokset erityisiin valintaperusteisiin
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Muutokset erityisiin valintaperusteisiin verrattuna 
seurantakomitean 15.10.2021 hyväksymiin (1)


Muutoksia on tehty kokouksessa 15.10.2021 käydyn keskustelun sekä komissiosta 
saadun palautteen perusteella


• Kaikissa erityistavoitteissa täsmennetty 2. horisontaalista periaatetta: ”hanke 


tukee EU:n perusoikeuskirjan periaatetta ml. yhdenvertaisuutta, syrjimättömyyttä ja 
esteettömyyttä”


• TL3 (et 3.1) poistettu 2. tarkentava valintaperuste: ”hanke kohdistuu vk. teeman 


sisällöissä tunnistettuihin painotuksiin” -> muutos valintamenettelyä koskevaan kuvaukseen


• TL4:n (ESR+) kaikkiin erityistavoitteisiin on lisätty 3. tarkentavaksi valintaperus-
teeksi: ”hanke on kaupungin ja valtion välisen innovaatioekosysteemisopimuksen mukainen”
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Muutokset erityisiin valintaperusteisiin verrattuna 
seurantakomitean 15.10.2021 hyväksymiin (2)


Muutoksia erityistavoitekohtaisiin valintaperusteisiin:


• Et 2.1: 3. valintaperuste: ”Hanke edistää uusiutuviin energialähteisiin tai energiatuotannon 
monipuolistamiseen liittyvää ja energiatehokkuutta lisäävää tutkimus- ja kehitystyötä” 


• Et 3.1: 4. valintaperuste: ”Hankkeella edistetään liikenneturvallisuutta alueellisesti tai 
paikallisesti tunnistetuissa kehittämiskohteissa”


• Et 3.1: 6. valintaperuste: ”Hankkeella tuetaan kestävää, ilmastonmuutoksen kestävää, älykästä 
tai yhteenliitetympää alueellista tai paikallista saavutettavuutta” 


Huom. Lähtökohtana on, että 1. yleinen valintaperuste varmistaa, että hanke 
itsessään on ao. erityistavoitteen sisällön mukainen
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Uudistuva ja osaava Suomi 
2021 – 2027


EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelma


Harri Ahlgren ja Valtteri Karhu







Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 


Ajankohtaista


• Avajaistilaisuus 12.5.2022: Komissio vahvisti 
Suomen kumppanuussopimuksen ja ohjelman 
tulleen hyväksytyiksi (Suomi viides jäsenmaa, jonka 


kumppanuussopimus on hyväksytty, myös ohjelmien osalta 
olemme ensimmäisten joukossa)


• Hankehaut EURA 2021 –järjestelmässä käynnissä 
(yritystuet jo maaliskuussa)


• Rahoituspäätökset käyntiin syksyllä


• JTF-osuuden valmistelu jo pitkällä, kuuleminen 
kesä-heinäkuussa, lisätään ohjelmaan syksyllä


Kuva: Jaana Ahlbäck
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EAKR ESR+ JTF


Innovatiivinen 
Suomi


TKI


Digitalisaatio


Pk-yritykset


Hiilineutraali 
Suomi


Energiatehokkuus ja 
päästövähennykset


Ilmastonmuutokseen 
sopeutuminen ja 


riskienhallinta


Kiertotalous


Saavutettavampi 
Suomi


Tieliikenne 


(Itä- ja Pohjois-Suomi)


Työllistävä, 
osaava ja 


osallistava 
Suomi


Työllisyys


Osaaminen


Yhdenvertai-
suus ja 


osallisuus


Sosiaalisten 
innovaatioi-
den Suomi


Sosiaaliset 
innovaatiot 


(nuoret)


Aineellista 
puutetta 


torjuva Suomi


Aineellinen apu


Oikeudenmu-
kaisen


siirtymän 
Suomi


Liiketoiminta ja 
työpaikat


TKI-investoinnit ja 
uudet ratkaisut


Turvetuotanto-
alueiden 


kunnostus ja 
muuttaminen
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Ohjelman rahoituskehys 2021-2027 (milj. euroa)


EAKR
1437,3 M€


47 %
ESR+


967,5 M€


32 %


JTF
639,7 M€


21 %


• Kuvassa julkisen kokonaisrahoituksen osuudet rahastoittain
• JTF lisätään ohjelmaan myöhemmin v. 2022 aikana
• Tekninen tuki yhteensä 114,6 milj. euroa (julk. rah.)
• Ml. tekninen tuki ohjelman julk. rahoituskehys on 3,159 Mrd. €


Kehittyneemmät 
alueet (EAKR)


51,5 M€
3 %


Kehittyneemmät 
alueet (ESR+)


51,5 M€
3 %


Siirtymäalueet 
(EAKR)


468,4 M€
24 %


Siirtymäalueet 
(ESR+)


437,9 M€
22 %


Siirtymäalueet 
(JTF)


465,7 M€
24 %


NSPA (EAKR)
346,9 M€


18 %


NSPA 
(ESR+)
113,0


M€
6 %


NSPA= Harvaan asuttujen 
alueiden lisärahoitus 
(=IP-Suomi)


EAKR Milj.€ Osuus


Kehittyneemmät alueet 51,5 6 %


Siirtymäalueet 468,4 54 %


NSPA 346,9 40 %


ESR+ Milj.€ Osuus


Kehittyneemmät alueet 51,5 9 %


Siirtymäalueet 437,9 73 %


NSPA 113,0 19 %
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Maakunnittainen rahanjako rahastoittain 2021-2027 
EU-osuudet, milj. euroa (käyvät hinnat)
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Maakunnittainen rahanjako rahastoittain 2021-2027 
Asukaskohtainen vuosittainen EU-saanto rahastoittain, milj. euroa (käyvät hinnat)
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Rahanjako 2021-2027 vs. 2014-2020, EU-osuudet (v. 2018 hinnoissa)
EU-saanto euroa/asukas/vuosi
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EAKR







Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 


EAKR-erityistavoitteet: Mikä muuttuu?


TKI-toiminta 221 M€; 26%


Pk-yritykset 221 M€; 26%


Energiatehokkuus 107 M€; 13%


Kiertotalous 107 M€; 13%


Digitalisaatio 78 M€; 9%


Liikenneinvestoinnit 66 M€; 8%


Ilmastonmuutos 38 M€; 5%
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EAKR: Rahoitus erityistavoitteittain (milj. €) 
(+julkisen rahoituksen jakaumat)


TL1 Innovatiivinen Suomi EAKR Julk. yht. Osuus/TL Osuus/EAKR Osuus/Ohj.


1.1 (1.i) TKI 220,8 380,4 42,5 % 26,5 % 12,5 %


1.2 (1.ii) Digitalisaatio 77,9 134,2 15,0 % 9,3 % 4,4 %


1.3 (1.iii) Pk-yritykset 220,8 380,4 42,5 % 26,5 % 12,5 %


Yhteensä 519,6 895,0 100,0 % 62,3 % 29,4 %


TL2 Hiilineutraali Suomi EAKR Julk. yht. Osuus/TL Osuus/EAKR Osuus/Ohj.


2.1 (2.i) Energiatehokkuus 107,2 184,0 42,5 % 12,8 % 6,0 %


2.2 (2.iii) Ilmastonmuutos 37,8 64,9 15,0 % 4,5 % 2,1 %


2.3 (2.vi) Kiertotalous 107,2 184,0 42,5 % 12,8 % 6,0 %


Yhteensä 252,3 433,0 100,0 % 30,1 % 14,2 %


TL3 Saavutettavampi Suomi EAKR Julk. yht. Osuus/TL Osuus/EAKR Osuus/Ohj.


3.1 (3.ii) Tieliikenne (IP-Suomi) 65,6 109,4 100,0 % 7,6 % 3,6 %
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EAKR:n ilmastotoimenpiteet
• Suomen kansallinen tavoite: 35 % EAKR-rahoituksesta ilmastotoimenpiteisiin (EU-minimi 30 %)


• Laskenta ja seuranta tukitoimen ala -luokkien avulla => valitaan yksi / hanke


• Tukitoimen ala –luokkia on yhteensä 182 kpl (yleisasetuksen liite 1), joista ohjelman EAKR-
erityistavoitteisiin on valittu 48 kpl, joista 
− 12:llä on 100 %:n ilmastokerroin ja 
− 15:llä 40 %:n ilmastokerroin
− 21 ei vaikuta ilmastoseurantaan


• Kuvassa ilmastotoimien arvioitu osuus                                                                            
erityistavoitteen julkisesta rahoituksesta


• Huom! Kaikki TL2:lle sijoittuvat hankkeet                                                                                      
eivät ole kategorisesti ilmastotoimenpiteitä


• => Ilmastotoimenpiteitä rahoitetaan                                                                                          
myös TL1:llä ja TL3:lla!
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EAKR+JTF: Tuotosindikaattorit (20 kpl vs. 31 kpl 2014-2020)


ID Nimi Yksikkö1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1


EAKR tav. 
2029 yht.


JTF 
tav.


EAKR+JTF 
tav. 2029 JTF (%)


RCO01 Tuetut yritykset (joista mikro-, pk- ja suuryrityksiä) kpl 9 575 2 378 11 953 19,9 %


RCO02 Avustuksilla tuetut yritykset kpl 6 098 1 489 7 587 19,6 %


RCO04 Muuta kuin rahoitustukea saaneet yritykset kpl 3 477 890 4 367 20,4 %


RCO05 Tuetut uudet yritykset kpl 627 429 1 056 40,6 %


RCO07 Yhteisiin tutkimushankk. osallistuvat tutkimusorganisaatiot kpl 206 182 388 46,9 %


RCO10 Yritykset yhteistyössä tutkimuslaitosten kanssa kpl 6 662 5 032 11 694 43,0 %


RCO13 Yrityksille kehitett. digipalv., -tuotteiden ja -prosessien arvo euro 9 082 419 9 082 419


RCO14 Digipalv., -tuott. ja -pros. keh. tukea saaneet julk. laitokset kpl 111 111


RCO15 Perustettujen yrityshautomojen kapasiteetti kpl 265 265


RCO26 Ilmastonm. sopeutumiseksi rakenn./parann. vihreä infrastr. ha 3 050 3 050


RCO27 Kansall. tai alueell. Ilmastonm. sopeutumisen strategiat kpl 18 18


RCO38 Kunnostetun ja jälkikäyttöön otetun maaperän pinta-ala ha 13 095 13 095 100,0 %


RCO74 Yhdenn. aluekehitysstrat. piiriin kuuluva asukasmäärä hlö 3 565 223 3 565 223


RCO75 Tuen piiriin kuuluvat yhdennetyt aluekehitysstrategiat euro 117 365 362 117 365 362


NO01 TKI-infrastruktuuri-investoinnit euro 76 122 001 76 122 001


NO02 Yhteiskehittämistä tukevat uudet alustat tai verkostot kpl 1 478 1 478


NO03 Yhteiskehittämiseen osallistuvat yritykset kpl 5 274 5 274


NO04 Digitaalisten innovaatiokeskitt. (DIH) palvelujen käyttäjät  kpl 1 221 1 221


NO05 Yritykset yhteistyössä tutkimuslaitosten kanssa kpl 13 611 13 611


NO06 Pk-yritykset, joiden saavutettavuus on parantunut kpl 650 650
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EAKR+JTF: Tulosindikaattorit (17 kpl vs. 6 kpl 2014-2020)


ID Nimi Yksikkö 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1


EAKR tav. 
2029 yht.


JTF 
tav. 


EAKR+JTF 
tav. 2029 JTF (%)


RCR01 Tuettuihin yksiköihin luodut työpaikat kpl 15 047 4 193 19 240 21,8 %


RCR02 Yksityiset investoinnit, jotka ovat saaneet julkista tukea euro 79 464 830 79 464 830


RCR03 Tuote- tai prosessi-innovaatioita toteuttavat pk-yritykset kpl 2 738 845 3 583 23,6 %


RCR06 Tehdyt patenttihakemukset kpl 792 792


RCR19 Yritykset, joilla on suurempi liikevaihto kpl 3 788 1 717 5 505 31,2 %


RCR29 Arvioidut kasvihuonekaasupäästöt t CO2 ekv/v 247 500 247 500


NR01 Verkostojen ja innov.ekosyst. kehitt. innov., tuotteet ja palv. kpl 5 473 1 794 7 267 24,7 %


NR02 TKI-infrastruktuuria käyttävät yritykset kpl 165 165


NR03 Pk-yritykset, jotka aloittavat  uuden liiketoiminnan kpl 848 732 1 580 46,3 %


NR05 Pk-yrit., jotka al. viennin tai laaj. uud. vientimarkk.-alueelle kpl 1 319 1 319


NR06 Yrityksissä säästetty energia kWh/v 94 832 500 94 832 500


NR07 Päästövähennyksiä edistävät uudet ratkaisut kpl 550 550


NR08 Päästöväh., energiateh. tai uusiut. energiaa edist. demonstr. kpl 919 919


NR09 Pk-yrit., jotka al. energ.teh./uusiut. energ. per. uutta liiketoim. kpl 311 556 867 64,1 %


NR10 Ilmastonmuutokseen sopeutumiseen tehdyt uudet ratkaisut kpl 521 521


NR11 Kiertotal. tai korkean jalostusast. biotaloutta edist. demonstr. kpl 945 945


NR13 Hankk. aikaansaamat yrittäjyyttä edistävät muut invest. euro 250 000 000 250 000 000
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Huomioita EAKR-erityistavoitteista:
• TKI-toiminta ja pk-yritysten tukeminen edelleen EAKR:n kulmakivinä


• Painopisteinä Green deal – vihreä siirtymä ja digitalisaatio => Uutta ajattelua ja uusia 
hankeideoita myös muihin erityistavoitteisiin


• ET 1.1: 100 % ÄESin mukaista; huomioitava myös ET 2.1 & 2.3 -hankkeissa


• IP-alueen liikennehankkeet: Vaatimustaso nousee 


• 2014-2020: 25 % EAKR-rahoituksesta vähähiilisyyteen – seuranta et 3.1 ja 3.2 avulla =>          
2021-2027: 35 % EAKR-rahoituksesta ilmastotoimenpiteisiin – seuranta tukitoimen ala –luokilla


• TL1 ja TL2 työnjako: TKI ja yritystoiminnan tukeminen TL2:lla silloin, kun kyse on energiatehok-
kuudesta, ilmastonmuutostoimista ja kiertotaloudesta => myös hankeparit ESR+/TL4:n kanssa  


• EAKR:n valtakunnallisen toi-
minnan uusi tuleminen:  


17.6.202214
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ESR+
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Uudistuva ja osaava Suomi 2021−2027
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ESR+ /JTF: Rahoitus erityistavoitteittain (milj. €) 
(+julkisen rahoituksen jakaumat)


TL4 Työllistävä, osaava ja 
osallistava Suomi


ESR+ Julk. yht. Osuus/TL Osuus/ESR+ Osuus/Ohj.


4.1 (4.a) Polkuja töihin 182,4 316,6 35,0 % 32,7 % 10,4 %


4.2 (4.g) Uutta osaamista työelämään 182,4 316,6 35,0 % 32,7 % 10,4 %


4.3 (4.h) Yhdenvertaiseen osallisuuteen 156,4 271,4 30,0 % 28,1 % 8,9 %


Yhteensä 521,2 904,7 100,0 % 93,5 % 29,7 %


TL5 Sosiaalisten innovaatioiden Suomi ESR+ Julk. yht. Osuus/TL Osuus/ESR+ Osuus/Ohj.


5.1 (5.h) Turvaverkkoja nuorten 
tulevaisuuteen


29,0 30,5 100,0 % 3,2 % 1,0 %


TL6 Aineellista puutetta torjuva Suomi ESR+ Julk. yht. Osuus/TL Osuus/ESR+ Osuus/Ohj.


6.1 (6.m) Eväitä elämään 29,1 32,3 100,0 % 3,3 % 1,1 %


TL7 Oikeudenmukaisen siirtymän Suomi JTF:  447,8 Julk. yht.: 639,7 Osuus/Ohj.: 21,0 %
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Polkuja töihin


• Työikäisen väestön osuuden ennustetaan supistuvan Suomessa v. 2050 asti 
(väestön ikääntyminen).


• Työllisyysaste vuonna 2020 71,6 prosenttia − Osatyökykyisten työllistymistä tarpeen edistää 


• Työvoiman saatavuutta haastaa ihmisten paikkasidonnaisuus. Työvoiman liikkuvuus maan sisällä 
sekä työperäinen maahanmuutto ovat alhaisella tasolla


• Työttömyys yleisesti lisääntyi COVID-19 -pandemian aikana. − Nuorisotyöttömyys EU:n keskiarvon 
yläpuolella − Pitkäaikaistyöttömyys lisääntyy


• Työn murros edellyttää panostuksia ja valmiutta jatkuvaan oppimiseen. Osaavan työvoiman 
saatavuusongelmat vaikuttavat uusien teknologioiden, automaation ja robotiikan kehittämiseen ja 
hyödyntämiseen sekä ylipäätänsä yritysten tuottavuuteen ja kasvumahdollisuuksiin.


• Suomen työmarkkinoiden erityinen haaste on sukupuolten välinen ammatillinen segregaatio.
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Polkuja töihin
tavoiteltavat tulokset


• Hankkeisiin osallistuvat työnhakijat, työttömät ja työvoiman ulkopuolella olevat ovat pääsääntöisesti 
työllistyneet, perustaneet yrityksen tai siirtyneet koulutukseen kulloinenkin työllisyystilanne 
huomioiden.


• Työnantajien rekrytointivalmiudet ovat lisääntyneet ja työmarkkinat ovat monimuotoistuneet. Samalla 
on vähennetty työvoiman kohtaanto-ongelmaa ja rakenteellista työttömyyttä.


• Työllisyyttä on lisätty edistämällä monipuolisia työn tekemisen mahdollisuuksia mm. työn ja 
yksityiselämän paremmaksi yhteensovittamiseksi ja sekä edistämällä segregaation purkamista 
koulutuksessa ja työmarkkinoilla.


• Eri toimijoiden tarjoamia työvoima-, yritys- ja monialaisia ja -ammatillisia ohjaus- ja 
neuvontapalveluja sekä yhteistyöverkostoja on kehitetty toimivammaksi, saumattomammaksi, 
vaikuttavammaksi ja saavutettavammaksi kokonaisuudeksi paikalliset erityispiirteet huomioiden.


• Yhteiskunnallisten yritysten toimintaympäristöä sekä liiketoiminnan ja työllistämisen edellytyksiä on 
parannettu monipuolisesti.
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Polkuja töihin
indikaattorit


TulosindikaattoritTuotosindikaattorit
Indikaattori Mitta-


yksikkö
Alueluokka Välitavoi


te 
(2024)


Tavoite 
(2029)


Työttömät, mukaan 
lukien 
pitkäaikaistyöttömät


kpl Kehittyneet 2 754 11 975


Siirtymä 6 742 29 312


NSPA 2 080 9 043


Tuettujen 
julkishallintojen tai 
julkisten palvelujen 
lukumäärä


kpl Kehittyneet 1 6


Siirtymä 9 41


NSPA 3 11


Indikaattori Mitta-
yksikkö


Alueluokka Perustaso 
tai 
viitearvo


Viite-
vuosi


Tavoite 
(2029)


Osallistujat, jotka ovat 
koulutuksessa 
jättäessään toimen


Kpl Kehittyneet 9 % 2020 15 %


Siirtymä 12 % 2020 15 %


NSPA 12 % 2020 15 %


Osallistujat, jotka ovat 
työelämässä 
jättäessään toimen


Kpl Kehittyneet 39 % 2020 40 %


Siirtymä 32 % 2020 35 %


NSPA 37 % 2020 40 %


Palvelun laatu arvosan
a (k.a.)


Kehittyneet 4,1 2020 4,5


Siirtymä 4,1 2020 4,5


NSPA 4,1 2020 4,5
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Uutta osaamista työelämään


• Uuden teknologian käyttöönotto ja työn murros lisäävät väestön osaamisen päivittämisen ja jatkuvan 
oppimisen tarvetta huomattavasti; OECD:n arvion mukaan 21 % työtehtävistä muuttuu merkittävällä tavalla 
seuraavien 10-20 vuoden aikana. 


• PIAAC-tutkimuksen mukaan kaikkien 16-65-vuotiaiden tietoyhteiskuntataidot eivät ole sillä tasolla, jolla 
pärjäisi nyky-yhteiskunnassa. 


• Sosioekonomisten ryhmien väliset erot digitaalisten laitteiden käytössä ja osaamisessa ovat suuria.


• Koulutustulokset heikentyneet, osaamistaso on kääntynyt laskuun, erot eri ryhmien välillä ovat kasvaneet, 
koulunkäynnin keskeyttäneiden osuus on kasvanut ja merkittävällä osalla on puutteita perustaidoissa.


• Ennakointitulosten mukaan uusista syntyvistä työpaikoista 80 % edellyttää korkea-astetasoista 
osaamista.


• Koulutuksessa aliedustettujen ryhmien osaamisen kasvattaminen on tärkeää oppimiserojen tasaamiseksi, 
koulutuksellisen ja yhteiskunnallisen tasa-arvon edistämiseksi sekä työmarkkinoiden polarisaatiokehityksen 
vähentämiseksi.
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Uutta osaamista työelämään
tavoiteltavat tulokset


• Hankkeisiin osallistuvien osaaminen vastaa paremmin työelämän ja yhteiskunnan tarpeisiin ja osaaminen 
tunnistetaan aiempaa paremmin.


• Erityisryhmien ja alhaisen koulutustason omaavien henkilöiden opiskeluvalmiuksien tukemisella on parannettu 
heidän edellytyksiään jatkuvaan oppimiseen ja ehkäisty koulutuksen keskeyttämistä.


• Osallistujat ovat suorittaneet opintonsa loppuun ja heidän työhön sijoittumisensa on parantunut. 


• Koulutusjärjestelmän joustavuus ja opetusmenetelmien monipuolistuminen on lisännyt ihmisten mahdollisuuksia 
opiskella ajasta ja paikasta riippumatta.


• Tutkimus- ja kehittämistoiminta on aiempaa paremmin integroitu koulutukseen. Luovan osaamisen kehittäminen ja 
hyödyntäminen on vahvistunut.


• Organisaatioiden osaamista, työhyvinvointia ja tuottavuutta on parannettu, valmiuksia muutoksiin on lisätty ja 
ikääntyneiden työssä pysymistä edistetty.


• Palvelujen toimintamallien, yhteistyön ja ohjauksen kehittämisellä on edistetty työvoiman, ml. erityisryhmät, 
opiskelua, ammatillista liikkuvuutta sekä työllistymistä.
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Uutta osaamista työelämään
indikaattorit


Tuotosindikaattorit Tulosindikaattorit
Indikaattori Mitta-


yksikkö
Alueluokka Väli-


tavoite 
(2024)


Tavoite 
(2029)


Työelämän 
ulkopuolella olevat


kpl Kehittyneet 164 222


Siirtymä 298 572


NSPA 77 156


Työlliset, mukaan 
lukien itsenäiset 
ammatinharjoittajat*


kpl Kehittyneet 369 1 606


Siirtymä 3 127 13 596


NSPA 741 3 222


Alle 30 -vuotiaat kpl Kehittyneet 1 695 7 369


Siirtymä 5 969 25 950


NSPA 1 086 4 722


Tuettujen 
julkishallintojen tai 
julkisten palvelujen 
lukumäärä


kpl Kehittyneet 5 22


Siirtymä 21 89


NSPA 11 47


Indikaattori Mitta-
yksikkö


Alue-
luokka


Perustaso 
tai 
viitearvo


Viite-
vuosi


Tavoite 
(2029)


Osallistujat, jotka 
saavat 
ammattipätevyyden 
jättäessään toimen


kpl Kehittyneet 5 % 2020 10 %


Siirtymä 3 % 2020 10 %


NSPA 3 % 2020 10 %


Osallistujat, jotka 
ovat työelämässä, 
jättäessään toimen


kpl Kehittyneet 7 % 2020 15 %


Siirtymä 18 % 2020 20 %


NSPA 22 % 2020 25 %


Palvelun laatu arvosan
a (k.a.)


Kehittyneet 4,1 2020 4,5


Siirtymä 4,1 2020 4,5


NSPA 4,1 2020 4,5
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Yhdenvertaiseen osallisuuteen


• Köyhyyden kasautuminen ja periytyvyys − Alueiden ja väestöryhmien välillä eroja − 
Köyhyydellä kytkentä nuorten ongelmiin ja syrjäytymiseen sekä 
työkyvyttömyyseläkkeisiin


• Suomessa noin 70 000 NEET-nuorta


• Haasteet osatyökykyisten, vammaisten, ulkomaalaisten, etnisiin vähemmistöihin 
kuuluvien ja ikääntyneiden työnhakijoiden työllistymisessä − Työttömyys 
heikentää työ- ja toimintakykyä, vajaus työ- ja toimintakyvyssä heikentää 
työllistymismahdollisuuksia


• Ohjelmakauden 2014-2020 onnistuneet kokemukset sosiaalista osallisuutta ja 
köyhyyden torjuntaa edistävistä hankkeista







Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 


Yhdenvertaiseen osallisuuteen
tavoiteltavat tulokset


• Osallistuneiden hyvinvoinnin, osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja työ- sekä toimintakyvyn 
parantuminen niin, että useat heistä ovat siirtyneet koulutukseen tai työhön tai sille johtavalle polulle.


• Eri väestöryhmien (ml. sukupuolet) väliset, sekä alueelliset terveys- ja hyvinvointierot ovat 
kaventuneet.


• Monitoimijaiset, sektori- ja organisaatiorajat ylittävät palvelujärjestelmät toimivat saumattomasti ja 
oikea-aikaisesti sekä tukevat ammattilaisten yhteistyötä.


• Perheiden aikuisten tukemiseksi sekä perheiden parissa työskentelevien osaamisen ja tietoisuuden 
lisäämiseksi kehitetyt toimet auttavat myös lapsia.


• Työmarkkinat ovat aiempaa osallistavampia ja tarjoavat työllistymisen mahdollisuuksia heikossa 
työmarkkina-asemassa oleville henkilöille.


• Laadukkaiden ja monipuolisten matalan kynnyksen työ- ja toimintapaikkojen lisääntyminen.


• Hankkeilla on torjuttu huono-osaisuutta, ylisukupolvista köyhyyttä ja syrjäytymistä.
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Yhdenvertaiseen osallisuuteen
indikaattorit


Tuotosindikaattorit Tulosindikaattorit


Indikaattori
Mitta-
yksikkö


Alueluokka
Välitavoit
e (2024)


Tavoite 
(2029)


Pitkäaikaistyöttömät* kpl


Kehittyneet 634 2 758


Siirtymä 3 881 16 876


NSPA 1 420 6 176


Työelämän 
ulkopuolella olevat


kpl


Kehittyneet 2 278 9 903


Siirtymä 2 627 11 420


NSPA 976 4 242


Ulkomaalaistaustaiset 
henkilöt


kpl


Kehittyneet 1 619 7 039


Siirtymä 3 052 13 271


NSPA 830 3 611


Tuettujen 
julkishallintojen tai 
julkisten palvelujen 
lukumäärä


kpl


Kehittyneet 2 10


Siirtymä 10 42


NSPA 7 28


Indikaattori
Mitta-
yksikkö


Alueluokka
Perustaso 
tai viitearvo


Viitevuosi
Tavoite 
(2029)


Osallistujat, jotka 
ovat ryhtyneet 
työnhakuun 
jättäessään toimen


kpl


Kehittyneet 1 % 2020 10 %


Siirtymä 3 % 2020 10 %


NSPA 3 % 2020 10 %


Osallistujat, jotka 
ovat koulutuksessa 
jättäessään toimen*


kpl


Kehittyneet 6 % 2020 15 %


Siirtymä 7 % 2020 15 %


NSPA 7 % 2020 15 %


Osallistujat, jotka 
ovat työelämässä, 
jättäessään toimen


kpl


Kehittyneet 4 % 2020 10 %


Siirtymä 11 % 2020 15 %


NSPA 13 % 2020 15 %


Palvelun laatu
arvosana 


(k.a.)


Kehittyneet 4,1 2020 4,5


Siirtymä 4,1 2020 4,5


NSPA 4,1 2020 4,5







Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 


Turvaverkkoja nuorten tulevaisuuteen


• Lasten ja nuorten sijaishuoltoon sekä lastensuojeluun sosiaalisia innovaatioita -> Huostaanottoja 
ennaltaehkäisevien, mutta myös sijais- ja jälkihuollon palveluiden kehittäminen tärkeää.


• Jo aiemmin huono-osaiset nuoret voivat entistä huonommin ja pahoinvointi näkyy 
erityisesti päihde ja mielenterveysongelmina.


• Sijaishuollon ja lastensuojelun asiakkuus on monilla mittareilla yhdistettävissä huono-
osaisuuteen myös aikuisena.


• Toimintalinjalla vastataan komission maakohtaiseen suositukseen huomioida palvelujärjestelmää 
kehitettäessä erityisen haavoittuvassa asemassa olevat ja monialaisen tuen ja palveluiden 
kehittäminen.
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Turvaverkkoja nuorten tulevaisuuteen
tavoitellut tulokset


• 13-17- vuotiaiden nuorten sijoitusten määrän vähentäminen laadukkailla ja vaikuttavilla, lasten ja 
perheiden tarpeisiin vastaavilla arjen tukitoimilla, työmenetelmillä ja palveluilla


• Lapsen, nuoren ja koko perheen tukeminen huostaanottotilanteessa, huostaanoton aikana ja sitä 
purettaessa sekä muissa siirtymävaiheissa


• Jälkihuollon uudistaminen monialaiseksi aikuistumisen tueksi 


• Lastensuojelun sijaishuollon erityisen huolenpidon palvelujen pitkäjänteisen vaikuttavuuden 
parantaminen kiinnittämällä erityistä huomiota palvelujen yksilölliseen suunnitteluun ja 
toteuttamiseen sekä erityisen huolenpidon jakson jälkeiseen tavoitteelliseen tukeen


• kohderyhmälle tarjottavien palvelujen laatu on parantunut. Hankkeiden tuloksina syntyneitä 
sosiaalisia innovaatioita on juurrutettu ja levitetty
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Turvaverkkoja nuorten tulevaisuuteen
indikaattorit


Tuotosindikaattori Tulosindikaattori


Indikaattori Mitta-
yksikkö


Alueluokka Välitavoit
e (2024)


Tavoite 
(2029)


Tuettujen 
julkishallintojen tai 
julkisten palvelujen 
määrä


kpl Kehittyneet 11 48


Siirtymä 63 276


NSPA 17 76


Indikaattori Mitta-
yksikkö


Alue-
luokka


Perustaso 
tai 
viitearvo


Viite-
vuosi


Tavoite 
(2029)


Palvelun laatu arvosana 
(k.a.)


Kehittyneet 4,1 2020 4,5


Siirtymä 4,1 2020 4,5


NSPA 4,1 2020 4,5







Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 


Aineellista puutetta torjuva Suomi


• Suomessa elää yli 800 000 henkilöä köyhyys- tai syrjäytymisriskissä. 


• Aineellinen apu tarjotaan kohderyhmälle maksukortteina elintarvikkeiden ja 
perushyödykkeiden hankintaan. Näin pyritään vastaamaan avunsaajien yksilöllisiin 
tarpeisiin ja huomioimaan kestävä kehitys erityisesti elintarvikkeiden osalta.


• Aineellisen avun ohella  hankkeissa tarjotaan samanaikaisesti myös ohjausta ja 
neuvontaa. Toiminnalla lisätään kohderyhmän tietoisuutta heidän mahdollisuuksistaan 
hyödyntää erilaisia palveluja ja tukimuotoja kuten sosiaali- ja terveydenhuoltoa, 
työllisyys- ja koulutuspalveluja sekä järjestöjen erilaisia toimintoja.







Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 


Aineellista puutetta torjuva Suomi
Tavoitellut tulokset


• kohderyhmään kuuluvat ovat saaneet terveellistä ruokaa ja/tai 
perushyödykkeitä. Heitä on myös ohjattu muiden palvelujen piiriin. Apua 
saavien mahdollisuudet kouluttautua, työllistyä ja selvitä aiempaa paremmin 
arkielämään liittyvistä haasteista paranevat ja köyhyyden negatiiviset 
vaikutukset vähenevät.
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Aineellista puutetta torjuva Suomi
indikaattorit


Tulosindikaattori


Indikaattori Mitta-yksikkö Alueluokka Viitearvo Viitevuosi


Arvoseteleistä tai 
korteista hyötyvien 
loppukäyttäjien 
lukumäärä


kpl


Kehittyneet 88 461 2020


Siirtymä 543 406 2020


NSPA - -







Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 


Kiitos!


www.rakennerahastot.fi












Mika Pikkarainen 
Innovaatio- ja yritysrahoitusosasto 


Seurantakomitea 16.6.2022 


Innovoivat kaupungit ja 
yhteisöt 


Ekosysteemisopimukset ja 
Innovaatio- ja osaamisverkostot 
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Ekosysteemisopimukset ja innovaatioverkostot (EAKR 
valtakunnall.) 


Kaupunkien 
innovaatiokompetensseja 
yhdistelevä ja yhteen 
tuova ote 


Paikallisiin vahvuuksiin 
ja haasteisiin sovitettu 
kehittäminen 


Temaattiset 
vetovastuut 


Fasilitointi ja 
yhteiskehittäminen 


Ylialueellisen 
toiminnan 


fasilitointi ja 
yhteiskehittäminen 


TKI hankkeet 


Ekosysteemien 
kehittäminen 
kaupungeissa 


Ylialueelliset TKI 
hankkeet 


Verkottamista ja 
ylialueellisia hankkeita 
tukeva koordinaatio ja 
fasilitointi 


Tki-toimijoiden, erityisesti 
yritysten ja 
tutkimusorganisaatioiden 
ylialueellinen yhteistyö 
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Sopimu


äverkottuneet
t


sten toteutus 16 kaupunkiseudulla 


Temaattiset vetovastuut 


Rahoitus maakuntien liittojen kautta 


Ekosysteemisopimukset 


8% 


Koordinaatio ja kehittämishanke 
Koordinaatio, seuranta ja viestintä, rahoitusmenettelyt 


Innovaatiotoiminnan kyvykkyydet, verkottaminen ja asiantuntijatuki 


Innovaatio- ja osaamisverkostot 


Valtakunnalliset EAKR-hankehaut 


Alueita yhdistävät elinkeinoeläm 
tutkimushankkee 


2% 


Etelä-Savon Koordinaatiohanke 
ELY-keskus Verkottaminen, kehittämistarpeet 


Rahoitus ja hallinnointi ja aktivointi 


Kansallinen ohjausryhmä 


Strateginen ohjaus, seuranta ja koordinointi. Sihteeristö operatiivisessa valmistelussa. Sparrauksessa apuna BF:n ekosysteemikoordinaattorit. 







Ekosysteemisopimukset 







Missio: Innovatiiviset ja edelläkävijyyttä tavoittelevat kaupungit, 
jotka omien vahvuuksiensa pohjalta hyödyntävät digitalisaation, 


muiden uusien teknologioiden ja vähähiilisyyden luomat 
mahdollisuudet kestävän kasvun aikaansaamiseksi 


Kestävä Uudistuva ja osaava 


Kaupunkipolitiikka 
kaupunkikehittäminen Suomi 2021-2027 (ITI ja 


ÄES) 


Kansallinen TKI-tiekartta 
Kaupunkien 


Viitekehykset 


kehittämislinjaukset 


M e t r o : p h o t o b y j o a k i m h o n k a s a l o o n u n s p l a s h 
T u r k u : p h o t o b y j a m o i m a g e s o n u n s p l a s h 
O u l u : p h o t o b y g r e e n a n t o n u n s p l a s h 


 


   
    


 


  
    


     


    
      


      
   


 







  


        


  


     


   


    


  


  


      
   


  


Mitä sopimuksilla tavoitellaan? 


 Strategista otetta, kasvun kärkiä ja kansainvälisen tason 
avauksia 


 Kilpailuetua kehitys- ja kokeiluympäristöistä 


 Uusia kasvun lähteitä eli liiketoimintaekosysteemien aihioita 


 Osaamisen vahvistamista ja uudistamista 


 Paikallisten toimijoiden ratkaisuja yhteiskunnallisiin haasteisiin 


 Kunnianhimoa ja edelläkävijyyttä 


 Uusia toimintamalleja - kehitysdynamiikkaa 


 Valtion ja kaupungin pitkäjänteistä kumppanuutta (=yhteinen 
tavoite ja tiivis yhteistyö) 
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Innovaatiokeskittymät ja –ekosysteemit: toimintamalli 


• Isot pilotit ja kokeilut – kaupunkikehityshankkeet 
• Kehitysalustat uusien liiketoimintaekosysteemien vauhdittamiseksi (fyysiset ja/tai 


digitaaliset investoinnit) 
• Toteuttavat laaja-alaisesti kansallisia innovaatiopoliittisia tavoitteita uusien 


innovatiivisten ratkaisujen aikaansaamiseksi (esim. isot investoinnit ja IJH:t 
edelläkävijämarkkinoina, startup-yhteisöt, testialustat ja tutkimuksen 
kaupallistaminen) 


• Keskittymät ja temaattiset innovaatioverkostot (ekosysteemit = yhteistyöalusta) 
• Paikalliset kumppanuudet strategisten kärkien kehittämiseksi (PPPP) 
• Verkostot luovat perustan temaattiselle, kaupunkien ja alueiden omaa osaamista 


täydentävälle yhteistyölle kansallisesti ja kansainvälisesti 
• Kootaan kansallisesti ja kansainvälisesti parhaat toimijat yhteen: 


• uusien innovatiivisten ratkaisujen aikaansaamiseksi 
• osaamisen ja teknologian siirtämiseksi (ml. EU:n Digital Innovation Hubs) 
• paikallisten ratkaisujen skaalaamiseksi globaaleille markkinoille 
• hyvien käytäntöjen ja kokemusten levittämiseksi 
• EU:n Horisontti Eurooppa, Digitaalinen Eurooppa ja InvestEU:n rahoituksen 


hyödyntämiseksi 
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Vebic 


Sundom Smart Grid Vaasan Sähkö GigaVaasa 


Smart Technology 
Hub 


Aurora Botnia 


Ravilaakso 


Hybrids 


Digitalization 


Service 
Center 


Know how 


Energy 
Storage 


Robotics & 
3d Printing 


Logistics 


The export 
rate is over 


80 
% 


of coal can be replaced 
with renewable biofuels 


The largest Nordic Energy 
technology hub employs 


13 000 


EnergySpin 


Innolab 


Wasa 
Innovation 


Center 


Digital 
Economy 


Partner 
Campus 


Team 
Finland 


Merinova 


VASEK 


H-Flex-E 
EnergySampo 


CCU 







 


    
  


  


  


16 sopimusta 


Espoo, Helsinki ja Vantaa Lappeenranta (ml. Imatra) 
(pääkaupunkiseudulla yhteinen sopimus) Mikkeli 
Joensuu Oulu 
Jyväskylä Pori 
Kajaani (ml. Sotkamo) Rovaniemi 
Kokkola Seinäjoki 
Kuopio Tampere 
Lahti Turku 


Vaasa 







  


 


  


 


   


 


   
 


  
 


  
 


   


  


   
  


   


   
  


   


   
  


  


  


 


 
 


  


  


  


  


   
 


  
  


 
 


  
 


  Ekosysteemisopimusten painopistealueet 2021-2027 


Vihreä siirtymä 


• Teknologiametallit ja 
kiertotalous 


• Vihreä sähköistäminen 
• Vesiosaaminen 
• Älykkäät ja kestävät 


kaupunkiratkaisut 
• Yhdyskuntavesien 


kiertotalous 
• Kestävä kiertotalous ja 


puhtaat ratkaisut 
• Metsäbio- ja kiertotalouden 


uudet liiketoiminnat 
• Kaupunkien hiilineutraali bio-


ja kiertotalous 
• Kestävät ja älykkäät 


energiajärjestelmät 
• Rakennukset, energia ja infra 
• Akkukemia 
• Kiertotalous ja teollisuutta 


tukevat älykkäät ratkaisut 


Digitalisaatio ja muut uudet 
teknologiat 


• Automaatio ja robotiikka 
• Uudet tuotantotavat, 


palvelumallit ja digitaaliset 
ratkaisut 


• Uudet oppimisympäristöt ja 
osaamisen digitaaliset 
ratkaisut 


• Ruokaekosysteemin kestävä 
uudistuminen 


• Älykkäästi uudistuva 
teollisuus 


• Digitalisaatio 
kaupunkiympäristön 
muutoksessa 


• Fotoniikka –liiketoiminta 
• Uudistuva teollisuus 
• Sustainable industry X 
• Mittaustekniikka 
• Suurteholaskenta, keinoäly ja 


datakeskukset 


Hyvinvointi 


• Terveys ja hyvinvointi 
• Lifescience 
• Hyvinvointi ja 


terveysteknologia 
• Digitaaliset hyvinvoinnin ja 


terveyden ratkaisut 
• Sportsbusiness 
• Liikunta, terveyden 


edistäminen ja hyvinvointi 
• Arktinen matkailu 
• Tulevaisuuden 


hyvinvointipalvelut ja 
etäisyyksien hallinta 


• Digitaaliset terveysratkaisut 


Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi 17.6.2022 10 



www.tem.fi





  


            
     


           
       


         
  


        


        
     


       


         
         


            
    


en ja


loksia,
suuksia.


muun


kittymille


ä
dan
njako ja


Mitä odotamme vetovastuuhankkeilta? 


1. luovat perustaa temaattiselle yhteistyölle, joka täydentää ja tuo verkottaen yhteen kaupunki 
alueiden omaa osaamista kansallisesti ja kansainvälisesti. 


2. nopeuttavat hyvien käytäntöjen, ja kokemusten levittämistä, jotta voi syntyä konkreettisia tu 
kuten kansainvälisesti rahoitettavia yhteishankkeita tai rajat ylittäviä TKI-investointikokonai 


3. auttavat luomaan hankekokonaisuuksia EU:n Horisontti Eurooppa-ohjelman rahoituksen ja 
kansainvälisen rahoituksen hyödyntämiseksi. 


4. parantavat suomalaisen osaamisen näkyvyyttä kilpailtaessa ulkomaisista osaajista ja TKI-
investoinneista. 


5. täydentävät ekosysteemisopimuksia Suomessa ja tarjoavat samalla kehittyville osaamiskes 
mahdollisuuden kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön vahvistamiseen. 


6. lisäävät ekosysteemien tarjoomaa yrityksille ja parantavat ekosysteemien kansainvälistä 
kiinnostavuutta. 


7. hyödyntävät yhteiskehittämisen toimintatapoja ja luovat, hyödyntävät tai toteuttavat yhteist 
tiekarttaa tai kehittämisagendaa yhdessä kumppanien kanssa. Tiekartan tai kehittämisagen 
tarkoituksena on kuvata teeman kehittämisen tavoitteet ja toimenpiteet sekä toimijoiden työ 
vastuut, joihin osapuolet ovat sitoutuneet. 







Ekosysteemisopimusten 
painopistealoja 
yhdistävät teemat 


terveellinen elämä ja 
hyvinvointi 
esimerkiksi 


• terveys- ja 
hyvinvointiteknologia 


• liikunta ja hyvinvointi 


esimerkiksi 
kestävä energia 


• vihreä sähköistäminen 
• akkukemia 
• kestävät ja älykkäät 


energiajärjestelmät 


kestävät kuluttamisen 
ja tuotannon mallit 
esimerkiksi 


• Circular Finland 
• vesiosaaminen 
• arktinen matkailu 


 
 


 


 


 


   
 


   
 


 


 
 


  
  


 


 


   


 


  


kestävä teollisuus ja 
teollisuuden 
uudistuminen 
esimerkiksi 


• sustainable industry x 
• fotoniikka 
• smart blue industry 


kestävät kaupungit 
esimerkiksi 


• digitalisaatio 
kaupunkiympäristössä 


• älykkäät 
kaupunkiratkaisut 







  


 


Valtakunnallinen EAKR –teema: 


Innovaatio- ja 
osaamisverkostot 







 
    


     
  


     


     
  


    
       
      


       
 


        
    


     
       


       
   


     
     


  
        


       


Teeman sisältö 
• Toimilla edistetään osaamisintensiivisten, uusien 


liiketoimintaekosysteemien syntymistä ja tuetaan elinkeinoelämälähtöistä 
osaamisen uudistumista. 


• Toimenpiteet suunnataan ylialueellisiin hankkeisiin; 


1) joilla vahvistetaan temaattisia yhteistyöverkostoja 
ekosysteemien kehittämiseksi. 


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 
datapohjaiset mallit) 
ii. Uusimman osaamisen ja digitaalisten ratkaisujen kehittämiseen ja soveltamiseen 
iii.Tukeen ratkaisujen nopeammaksi skaalautumiseksi kansainvälisille markkinoille 
iv.Parhaiden käytäntöjen aktiiviseen levittämiseen ja laajempaan hyödyntämiseen 


c. Erikoistumista ja toimijoiden välisen työnjaon 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 
c. Kokeilu- ja pilotointiympäristöjen hyödyntäminen 
d. Osaamisen vahvistaminen ja uudistaminen sekä erilaisten osaamisten luova yhdistä-


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







 


      


     
     


    


    
   


   
 


     
     


 
     


 


  


Innovaatio- ja osaamisverkostot 


Lähtökohtana kansallinen TKI-tiekartta ja Luovan talouden 
tiekartta 
Täydentää yliopistokaupunkien kanssa tehtäviä erillisiä 


ekosysteemisopimuksia ja maakuntien omia älykkään 
erikoistumisen strategioita innovaatiovetoisen kasvun 
aikaansaamiseksi 
Toimintamallina maakuntarajat ylittävä (ylialueellinen) 


kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö 
 Temaattisten verkostojen synnyttäminen/ vauhdittaminen 
 TKI-toiminnan kehittämishankkeet 


Kannustaa nykyistä kunnianhimoisempiin hankkeisiin sekä 
muiden alueiden osaamisen ja yhteistyömahdollisuuksien 
hyödyntämiseen 
Mahdollistaa myös muiden kuin yliopisto- ja 


yliopistokeskuskaupunkien osallistumisen 
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Innovaatio- ja osaamisverkostot –tavoitteet (1/2) 


• Kansallisen TKI-tiekartan uuden kumppanuusmallin mukaan 
osaamiskärkien vahvistamiseksi, leventämiseksi ja vaikuttavuuden 
lisäämiseksi, tutkimusta ja sitä hyödyntäviä verkostoja on kehitettävä 
vaikuttavimmiksi osaamiskeskittymiksi ja ekosysteemeiksi. 


• Teema luo paremmat valmiudet alueellisille tki-toimijoille rakentaa laajoja 
sekä vaikuttavia kansallisesti ja kv-verkottuneita hankekokonaisuuksia ja 
yhteistyöverkostoja, jotka kykenevät hyödyntämään myös EU:n kilpailtuja 
rahoitusinstrumentteja esimerkiksi Euroopan Horisontti ja Digitaalinen 
Eurooppa –ohjelmia. 


• Edistetään tutkimus- ja kehitysinvestointeja erityisesti vihreään siirtymään 
ja digitaaliseen muutoksen kannustaen 


• Edistetään osaamisintensiivisten, uusien liiketoimintaekosysteemien 
syntymistä ja tuetaan elinkeinoelämälähtöistä osaamisen uudistumista ja 
elinkeinoelämäverkottunutta tutkimusta 


• TKI-toimijoiden yhteistyöverkostot tukevat kytkeytymistä kansallisesti ja 
kv-verkottuneisiin arvoketjuihin ja vauhdittavat paikallisia investointeja (ml. 
RRF, EAKR) kansainvälisen tason innovaatio- ja kokeiluympäristöjen 
synnyttämiseksi. 







   


     
  


      


      
      


   


Innovaatio- ja osaamisverkostot –tavoitteet (2/2) 


Valtakunnallisella myöntövaltuudella rahoitetaan kansallisesti ja 
kansainvälisesti verkottuneita hankkeita 


• Lisäarvo kansalliseen toimintaan ja yhteistyö alueellisen 
rakennerahastotoiminnan kanssa 


• Jotta ylialueellisilla hankkeilla varmistettaisiin kysyntälähtöisyys ja 
vaikuttavat hankekokonaisuudet, pyritään niiden rinnalla toteuttamaan 
myös yritys- ja yritysryhmäkohtaisia kehittämishankkeita 







  


       
        


         
     


     
        


  


           
      


      


   Innovaatio- ja osaamisverkosto (TEM-OKM) 


 Hankkeissa tavoitellaan hyviä elinkeinoelämäverkottuneita tutkimushankkeita, joilla on 
tunnistettuina useita rinnakkaisia hyödyntämispolkuja, tuensaajana on vähintään kaksi 
tutkimuslaitosta kahdesta eri maakunnasta, tutkimushanketta rahoittaa vähintään kaksi eri 
yritystä ja tutkimussuunnitelmassa on kuvattu hyödyntämissuunnitelmat. 


 Valmisteluhankkeiden tarkoituksena valmistella elinkeinoelämälähtöisen tutkimusteeman 
ympärille toteuttajat sekä tarkempi toteutussuunnitelma myöhemmin vuonna 2022 
järjestettävään varsinaiseen hankehakuun. 


 Yhden valmisteluhankkeen avustus voi olla korkeintaan 50 000 €. Etelä-Savon ELY-keskus 
järjestää näistä teemoista kehittämishankehaun vuoden vaihteessa 2022-2023 


 Valmisteluhankehakuun 1.4.-10.5.2022 tuli 32 hakemusta 18 hankekokonaisuudesta 


Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi 17.6.2022 18 
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Elinkeinoelämän tarpeista lähtevä tutkimus 
Uutta osaamista yrityksille elinkeinoelämäverkottuneesta tutkimuksesta 


Vähintään kaksi 
eri 
tutkimusorgani-
saatiota kahdesta 
eri maakunnasta 


Vähintään kaksi 
rahoittavaa yritystä 
sekä muita yritysten 
osallistumismahdolli 
suuksia 


Kansainvälinen 
yhteistyö 
esimerkiksi 6kk 
tutkijavaihto 


Edistettävä vihreää 
siirtymää tai 
digitalisaatiota sekä 
noudatettava 
DNSH-periaatetta 


Hankkeissa huomioidaan myös mahdolliset 
jatkopolkumahdollisuudet ja rinnakkaishankkeet kuten BF yhteys, 
Akatemia –hankkeet, EU-rahoitus (Ilmastorahasto, Horizon) sekä 
alueelliset ESR+ ja EAKR-hankkeet 







     
 


       
     


    


 
 


    
       


  


   
  
     


  


  
 


Hakuteemat 


Uudistuva 
valmistava 
teollisuus 


• Digitalisaation ja datatalouden mahdollisuudet johtamisessa sekä 
tuote- ja palveluliiketoimin-nassa 


• Esimerkiksi älykkäiden pintojen, tekoälyn, IoT:n, robotiikan, fotoniikan 
ja XR:n mahdollistamien ratkaisujen hyödyntäminen teollisuuden 
tuotteissa, palveluissa, tuotanto- ja liiketoimintaprosesseissa 


• Hyvinvointi- ja terveyspalveluja merkittävästi uudistavien 
personoitujen ja älykkäiden ratkaisujen kehittäminen ja skaalautuvat 
liiketoimintamallit 


Hyvinvointi ja 
terveys 


• Vihreät ja älykkäät energiajärjestelmät 
• Teollisuus- ja yhdyskuntavesien kiertotalousratkaisut 
• Hiilineutraalit rakentamisratkaisut (esimerkiksi kaavoitus, komponetti, 


tuote, rakennukset, korttelit) 


Kestävät ja 
älykkäät 


elinympäristöt 







  


https://tem.fi/ekosysteemisopimukset 


https://www.pirkanmaa.fi/kestavan-
kaupunkikehittamisen-koordinaatio-2021-2027/ 


https://rakennerahastot.fi/valtakunnalliset 


innokaupungit.fi | innocities.fi 
@Innocities_FI 


Kiitos! 





		Rakenteen kirjanmerkit
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ESR+ 2021-2027


Merja Niemi, Päivi Haavisto-Vuori, Päivi 
Hämäläinen 16.6.2022


Valtakunnallinen toiminta







Yhtymäkohdat strategiseen kehittämiseen kansallisella ja EU-tasolla 


• Taloudellinen koheesio: Eurooppa-neuvoston maakohtaiset talouden ja työllisyyden


suuntaviivat


• Sosiaalinen koheesio
− työ, osaaminen, aktiivinen osallisuus


• Hallitusohjelman toimintapoliittiset tavoitteet


• Muut valtioneuvoston strategia- asiakirjat


Ohjelma-asiakirja Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi (ESR+):


• Tavoitteena on tukea työllisyyttä, osaamista, työelämän kehittämistä, jatkuvaa oppimista ja joustavia 


koulutuspolkuja







JTF


Innovatiivinen 
Suomi


TKI


Digitalisaatio


Pk-yritykset


Hiilineutraali 
Suomi


Energia-
tehokkuus ja 


päästö-
vähennykset


Ilmaston-
muutos


Kiertotalous


Saavutetta-
vampi Suomi


(vain Itä- ja 
Pohjois-Suomi)


Tieliikenne


Työllistävä, 
osaava ja 
osallistava 


Suomi


Työllisyys


Osaaminen


Yhdenvertai-
suus ja 


osallisuus


Sosiaalisten 
innovaatioiden 


Suomi


Sosiaaliset 
innovaatiot 
(nuoret) 


Aineellista 
puutetta 


torjuva Suomi


Ruoka-apu


Oikeuden-
mukaisen 
siirtymän 


Suomi


Liiketoiminta ja 
työpaikat


TKI 
investoinnit ja 
uudet ratkaisut


Turvetuo-
tantoalueiden 
kunnostus ja 
muuttaminen


ESR+Rahastot


Toimintalinjat


Erityis-
tavoitteet


EAKR







Neljä keskeistä ESR-ilmiötä


Ilmaston-
muutos Digitalisaatio


Eriarvois-
tuminen Työn murros







Valtakun-
nallinen 


ERS 
toiminta


Alusta 
sosiaalisille 
innovaa-


tioille


Pysyvät 
vaikutuk-


set


Ammattilais-
ten


kyvykkyyk-
sien


lisääminen Päällekkäi-
syyksien
poista-
minen


Tulosten 
tehokas ja 
vaikuttava 
leviäminen


Verkostomais
uus ja 


yhteistyö –
Kumppanuudet 


Lainsää-
däntö


Muutos-
valmius


Ajankoh-
taiset


työym-
päristön
haasteet


Ilmiöläh-
töisyys


Kehittämi
stulosten 
hyödyntä


minen 
koko 


maassa


Strategian 
kohdenta


minen


Pilotointi 
ja 


arviointi


Tuotanto-
ja 


palvelura-
kenteet


KEHITTÄMISEN KOHTEENA TAI  
VAIKUTTAMISEN KOHTEENA 


KORDINAATIO JA YHTEISTYÖ


TOIMEENPANOSSA KESKEISTÄ







Valtakunnalliset ESR-teemat (yht. 184 M€)


Jatkuva oppiminen 
työmarkkinoiden 


toiminnan 
turvaajana 


Kohti oppivia ja 
hyvinvoivia 


työorganisaatioita


”Kaikki töihin” –
työllistymisen ja 


työllistämisen 
mahdollisuuksien 


edistäminen


”Kaikki mukaan” -
Osallistava ja 


syrjimätön 
yhteiskunta


Työ-
markkinoiden  


kohtaanto, 
14 M€


Maahan-
muuttaneiden 
toimiva arki 
Suomessa: 


työ, osaaminen 


ja osallisuus, 
6M€ + 3M€ + 


5 M€


Luovan ja 
kulttuuri-


alan 
innovaatio-
osaaminen,


13,6 M€ 


Osallisuuden, 
sukupuolten 
tasa-arvon ja 
yhdenvertais
uuden tuki ja 
koordinaatio,  


5 M€ + 3,6 
M€


Uusia 
työmahdo
llisuuksia 
työpaikko


ja 
kehittämä


llä, 
1,4 M€  … 


Työelämän 
kehittäminen, 
14,7 M€ + 13 


M€


Jatkuva 
oppiminen,     


38,8 M€


Vaikeasti 
työllistyvien 
tukeminen, 


13 M€


Yhteis-
kunnallisten 


yritysten 
liiketoiminta-
edellytysten 
parantaminen


9,9 M€


Lasten, nuorten ja 
perheiden 
palvelujen 


kehittäminen ja 
hyvinvoinnin 


edistäminen kohti 
yhdenvertai-


suutta, 
13M€ + 13,6M€


Yhdenvertaisuu
den ja tasa-


arvon 
edistäminen, 


huono-
osaisuuden 


torjunta,   16 
M€


Sosiaalisten 
innovaati-


oiden
koordinaatio


hanke 
4,0 M€ 


(ELY:t + 26 
M€)







Työmarkkinoiden kohtaanto


Maahanmuuttaneiden toimiva arki


Jatkuva oppiminen 


Luovan ja kulttuurialan innovaatio-osaaminen


Työelämän kehittäminen 


Osallisuuden, sukupuolten tasa-arvon ja 
yhdenvertaisuuden tuki ja koordinaatio


Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden 
yhdenvertaisuus, osallisuus ja tasa-arvo 


Sosiaaliset innovaatiot, Turvaverkkoja nuorten 
tulevaisuuteen


Yhteiskunnallisten yritysten liiketoimintaedellytysten 
parantaminen 


Koordinaatiohankkeen monet roolit







Kiitos
paivi.haavisto-vuori@gov.fi
paivi.j.hamalainen@gov.fi 


merja.niemi@gov.fi


https://rakennerahastot.fi/valtakunnalliset-teemat



mailto:paivi.j.hamalainen@gov.fi

mailto:paivi.j.hamalainen@gov.fi

mailto:merja.niemi@gov.fi

https://rakennerahastot.fi/valtakunnalliset-teemat










Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 


Valtakunnallisten 
teemaohjelmien 


hallinnointi
Hämeen ELY-keskus


Lamberg & Partanen







Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 


Valtakunnallisten teemojen hallinnointi







Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 


Koordinaatiohankkeen tehtävät ja rooli


• Osalla teemoista on koordinaatiohanke, joka esimerkiksi:
− sparraa hankehakijoita hakuvaiheessa
− osallistuu alueelliseen yhteensovittamiseen
− auttaa, tukee ja kouluttaa hanketoimijoita ja viranomaisia
− auttaa pilottihankkeita verkostoitumaan keskenään
− laatii selvityksiä, arviointeja yms.
− osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun
− auttaa tulosten tuotteistamisessa ja levittämisessä
− viestii aktiivisesti.







Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 


Valtakunnallisten ohjelmien viestintä


• Koordinaatiohankkeilta edellytetään aktiivista viestintää


-sisällytetään selkeästi suunnitelmaan


-kaksikielisyys tarpeen mukaan


• RR-elyillä valtakunnallisen viestinnän verkosto, joka


-laatii kaksi kertaa vuodessa uutiskirjeen


-päivittää yhdessä hakuaikakalenteria


-sopii yhteisistä viestintäkampanjoista


• RR-elyt välittävät omien kanavien kautta kaikkien valtakunnallisten 
teemojen viestintää alueilleen



https://rakennerahastot.fi/valtakunnalliset/uutiskirjeet





Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 


MYR:n tiedonsaantioikeus


Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan 
toimeenpanosta annettu laki (756/2021) 23 §


• Valtakunnallisista ESR+ ja EAKR -ohjelmista 
laaditaan yhteinen koonti kaksi kertaa 
vuodessa, joka toimitetaan keskitetysti 
maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristöille. 
Koosteessa kerrotaan tulevista 
valtakunnallisista hauista ja rahoitetuista 
hankkeista.


• RR-ely tai koordinaatiohanke voi käydä 
esittelemässä tarkemmin toimintaa


• Osa alueellista yhteensovittamista







Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 


Strategisten hankkeiden erityispiirteitä


• Useamman ministeriön yhdessä valmistelemia ja toteuttamia kokonaisuuksia


• Korostunut viestintävelvoite - mm. aloitustilaisuus


• Raportointi tuloksista ja etenemisestä seurantakomitealle
− Yhteistyössä koordinaatiohanke, vastuuministeriö ja RR-ely







Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 


Kiitos!









