
Uudistuva ja osaava Suomi 
2021–2027 

EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman 
EAKR-rahoitus

Hakuinfowebinaari 16.11.2022



Hakuinfo 16.11. klo 9.00–11.00 

Kustannusmallit, palkkakustannukset ja ryhmähankkeet 

• Ryhmähankkeet ja ryhmähankehakemuksen laatiminen 

• Kustannusmallit ja tukikelpoisuus 

• Palkkakustannusten yksikkökustannusmalli

• Kysymyksiä ja keskustelua



Tervetuloa webinaariin! 

Voit esittää kysymyksiä webinaarin aikana chatissa
- Kaikkiin kysymyksiin ei välttämättä ehditä vastata 

webinaarin aikana
- Kysymyksiin vastataan webinaarisarjan edetessä
- Kysymyksistä kerätään aineisto, joka julkaistaan 

rakennerahastot.fi-sivuilla.

Esitysaineisto
Esitysaineisto on tallennettu rakennerahastot.fi-sivujen Etelä-Suomen materiaalipankkiin.

Webinaari tallennetaan ja linkki lähetetään tilaisuuteen ilmoittautuneille. 

http://www.rakennerahastot.fi/web/etela-suomen-suuralue/materiaalipankki


Hakuinfot webinaarisarjana

Lisätietoja ilmoittautuminen rakennerahastot.fi-sivustolla. 

https://rakennerahastot.fi/-/eakr-rahoituksen-hakuinfot-hameen-kymenlaakson-paijat-hameen-uudenmaan-ja-varsinais-suomen-liittojen-eakr-haku


Tulossa: 16.12.2022 kl. 9.00 
Oikeudenmukaisen siirtymän 
rahaston Etelä-Suomen info

Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) rahoitusta 
on käytettävissä Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan 
maakunnissa.

JTF-rahaston varat tulevat käyttöön keväällä 2023.

Ilmoittautuminen avataan lähiaikoina.

Varaa aika kalenteriisi ja seuraa tiedotusta:
https://rakennerahastot.fi/etela-suomi. 

TEM:n tiedote JTF-rahastosta. 

https://rakennerahastot.fi/etela-suomi
https://tem.fi/-/oikeudenmukaisen-siirtyman-rahasto-tukee-alueita-uudistamaan-elinkeinorakennetta-ja-vahvistamaan-tyollisyytta


Maakuntien liittojen EAKR-haku

• Haku avataan ajalle 14.11.-21.12.2022.

• Uudenmaan liitto avaa haun koordinaatioon kuuluvien maakuntien 
liittojen puolesta:
− Hämeen liitto
− Kymenlaakson liitto
− Päijät-Hämeen liitto
− Uudenmaan liitto
− Varsinais-Suomen liitto



Tärkeät dokumentit ja tietolähteet

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

• Aineistoa löytyy rakennerahastot.fi → Etelä-Suomi 
→ materiaalipankki

− Hakuinfojen aineistot
− Hakuohje

• Hakuilmoitus julkaistaan viimeistään haun 
avautumispäivänä EURA 2021 –järjestelmässä

• Maakuntien kehittämisen painopisteet Etelä-
Suomessa.

https://rakennerahastot.fi/documents/91635434/120111163/1_FI+Kansalaisversio+ohjelmasta+Uudistuva+ja+osaava+Suomi+2021-2027.pdf/9c43db0a-eb78-d580-295f-4ba37b3c86a8/1_FI+Kansalaisversio+ohjelmasta+Uudistuva+ja+osaava+Suomi+2021-2027.pdf?t=1652244958563
https://rakennerahastot.fi/etela-suomi/materiaalipankki
https://rakennerahastot.fi/etela-suomi/materiaalipankki/uudenmaan-liitto/hakuinfot
https://rakennerahastot.fi/etela-suomi/materiaalipankki/uudenmaan-liitto/ohje-eakr-rahoituksen-hakijalle
https://rakennerahastot.fi/etela-suomi/kehittamisen-painopisteet




Olisiko hankeideani rahoitettavissa? Tärpit

• Tarkastele:
− Tuottaako hanke ratkaisuja ohjelma-asiakirjassa kuvattuihin 

haasteisiin?
− Mihin toimintalinjaan ja sen erityistavoitteeseen hanke 

istuisi? Ohjelma-asiakirjassa on kunkin erityistavoitteen kohdalla 
kuvattu sen pääasiallinen sisältö.

− Vastaako hankeidean kohderyhmä erityistavoitteessa kuvattuun 
kohderyhmään?

− Tuottaako hanke erityistavoitteen kohdalla kuvattuja tuotos-
ja/tai tulosindikaattoreita?

• Tutustu valintaperusteisiin.

• Tutustu hankkeen kohdemaakunnan/-maakuntien 
maakuntaohjelmaan ja älykkään erikoistumisen strategiaan. 



Teitä palvelee Uudenmaan liiton Rahoitusryhmä:
eakr@uudenmaanliitto.fi
etunimi.sukunimi@uudenmaanliitto.fi

Ohjelmajohtaja 
Tiina Huotari

Erityisasiantuntija
Hanna Laaksonen

Erityisasiantuntija
Antti Taronen

Erityisasiantuntija
Ville Pernaa

Maksatusasiantuntija
Nina Räihälä

Maksatusasiantuntija
Leena Dromberg

Erityisasiantuntija
Pirjo Jokinen

Maksatusasiantuntija
Riitta Güner

Maksatusasiantuntija
Tuomas Aejmelaeus

mailto:eakr@uudenmaanliitto.fi
mailto:etunimi.sukunimi@uudenmaanliitto.fi


Yhteyshenkilöt koordinaatioon kuuluvissa 
maakuntien liitoissa:

Hämeen liitto: Marko Mälly, maakunnan kehittämispäällikkö, puh. 050 575 2193 marko.mally@hame.fi

Arto Saarinen, aluekehitysasiantuntija, puh. 050 305 2539 arto.saarinen@hame.fi

Minna Takala, aluekehitysasiantuntija, puh. 050 526 4648 minna.takala@hame.fi

Kymenlaakson liitto: Riitta Kallström, aluekehityspäällikkö, puh. 050 368 3936 riitta.kallstrom@kymenlaakso.fi

Anna-Riikka Karhunen, kehittämispäällikkö, puh. 044 747 8503 anna-riikka.karhunen@kymenlaakso.fi

Pia Lindgren, aluekehityssihteeri, puh. 044 552 0016 pia.lindgren@kymenlaakso.fi

Päijät-Hämeen liitto: Juha Hertsi, aluekehitysjohtaja, puh. 044 371 9442 juha.hertsi@paijat-hame.fi

Riikka Kivelä, aluekehityspäällikkö, puh. 044 371 9454 riikka.kivela@paijat-hame.fi

Petri Veijalainen, erityisasiantuntija, puh. 044 771 9466 petri.veijalainen@paijat-hame.fi

Elina Aakko, erityisasiantuntija, puh. 044 371 9458 elina.aakko@paijat-hame.fi

Varsinais-Suomen liitto: Tarja Nuotio, aluekehitysjohtaja, puh. 040 5063 715 tarja.nuotio@varsinais-suomi.fi

Marja Anttila, erikoissuunnittelija, puh. 040 167 6051 marja.anttila@varsinais-suomi.fi

mailto:marko.mally@hame.fi
mailto:arto.saarinen@hame.fi
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Kiitos!
www.rakennerahastot.fi

http://www.rakennerahastot.fi/

