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Uudenmaan hakupainotuksista:

• Uudellamaalla rahoitettavan hankkeen tulee toteuttaa vähintään yhtä Reilusti edellä – Uusimaa-ohjelma 
2022-2025 kolmesta painopisteestä: Ympäristöviisas Uusimaa, Menestyvä Uusimaa ja Onnellisten 

Uusimaa. Rahoitukseen haetaan hankkeita, jotka tukevat alueen vihreää siirtymää sekä toteuttavat läpileikkaavasti 
Uusimaa-ohjelmaa, Hiilineutraali Uusimaa 2035 -tiekarttaa sekä Uudenmaan älykkään erikoistumisen strategiaa. Lisäksi 
rahoitettavien hankkeiden tulee toteuttaa Uudenmaan älykkään erikoistumisen painopisteitä: Ilmastoneutraalius, 
Ihmisten kaupunki, Uudistuva teollisuus ja innovatiiviset palvelut ja Läpileikkaavana teemana: Resurssiviisaus

• Hankehakemuksessa on osoitettava, miten hanke toteuttaa monipuolista elinkeinokytkentäistä yhteistyötä ja 
verkostotoimintaa, jolla on vahva elinkeinoelämän uudistumista vauhdittava aluekehittämisvaikutus. 
Haussa haetaan myös tutkimus- ja koulutussektorin sekä elinkeinoelämän yhteistyötä edistävää ja alueen 
elinvoimaa tukevaa kehittämistä sekä yhteen kokoavien verkostojen ja kokeiluympäristöjen vahvistamista sekä
kokeilujen toteuttamista. Haetaan myös hankkeita, joilla on potentiaalia jatkua kansainvälisellä rahoituksella.

• Hankehakemuksella tulee osoittaa ennen kaikkea, miten hanke saavuttaa asettamansa tavoitteet ja miten hanke 
tuottaa hakuilmoituksessa todettujen strategioiden tarvitsemaa vaikuttavuutta. Erityisesti tärkeitä ovat hankkeen 
kansainväliset kytkennät siten, että hakemuksessa osoitetaan, miten ne auttavat uusmaalaisia toimijoita nostamaan 
toimintansa tasoa ja Uudenmaan EU-vaikuttavuutta laajalla yhteistyöllä. 

https://www.uudenmaanliitto.fi/files/25933/Reilusti_edella_-_Uusimaa-ohjelma_2022-2025.pdf
https://www.uudenmaanliitto.fi/files/25323/Hiilineutraali_Uusimaa_2035_-tiekartta.pdf
https://www.uudenmaanliitto.fi/files/24879/Resurssiviisas_Uusimaa_-_Alykkaan_erikoistumisen_strategia.pdf
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Lisätietoa ohjelmasta:

www.uudenmaanliitto.fi/uusimaaohjelma2022

➢ Ilmastonmuutoksen hillinnässä:

Tavoitteena hiilineutraali maakunta vuonna 2030

➢ Taloudellisessa kilpailukyvyssä:

Tavoitteena TKI-menojen nosto 5 %:iin BKT:sta

➢ Hyvinvoinnissa: 

Tavoitteena 80 % työllisyysaste vuoteen 2030 mennessä

Visio – Uusimaa reilusti edellä 2030

Uusimaa-ohjelma 2022-2025

http://www.uudenmaanliitto.fi/uusimaaohjelma2022
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Resurssiviisaita ratkaisuja
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Resurssiviisaus:

kyky käyttää ja luoda kasvua 
erilaisista resursseista harkitusti, 

taloudellisesti, sosiaalisesti ja 
ympäristön kannalta kestävällä 

tavalla. 

• Älykkään erikoistumisen strategia vauhdittaa 
maakunnan kestävää kasvua sekä kokoaa yhteen 
tutkimus- ja innovaatioyhteistyön vahvuudet

• Ohjaa EU-rahoituksen (erityisesti EAKR) suuntaamista ja 
edistää eri rahoitusinstrumenttien yhteiskäyttöä

• Ydinajatuksena resurssiviisaus - sen alla kolme 
painopistealuetta. Alueen vahva osaamispohja sekä 
yhteistyö tukevat toteutumista

• Helsinki Smart Region –brändi: 
• Kanava esitellä alueen älykästä erikoistumista

• helsinkismart.fi, @helsinkismart

Älykäs Uusimaa – Helsinki Smart Region

http://www.helsinkismart.fi/
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Uusimaa-ohjelman kiristetty ilmastotavoite (12/2021) 

Hiilineutraali Uusimaa 2030
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Uudenmaan hakupainotuksista, TL1
Toimintalinjalla 1 tavoitellaan hankkeita, jotka edistävät Uudenmaan strategista tavoitetta saada 
alueen T&K-toiminnan investointien taso nousemaan yli 5%:iin BKT:sta vuoteen 2030 mennessä. 

• Erityistavoite 1.1. Tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja kehittyneiden teknologioiden käyttöönoton 
parantaminen 

• Haetaan Uudenmaan älykkään erikoistumisen strategian mukaisia resurssiviisaita toimenpiteitä, jotka 
uudistavat taloutta sekä ekologisesti kestävästi että sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla. 

• Tuetaan esimerkiksi yhteiskehittämistä, pilotointi- ja kokeiluympäristöjen kehittämistä sekä tki-
infrastruktuurien parempaa hyödyntämistä.

• Erityistavoite 1.2 Digitalisaation etujen hyödyntäminen kansalaisten, yritysten ja julkishallinnon hyväksi 

• Haetaan hankkeita, jotka auttavat parantamaan digivalmiuksien nostamista ja digitalisaation hyödyntämistä.
• Parannetaan pk-yrityksien ja julkisten toimijoiden mahdollisuuksia tuottaa, analysoida ja hyödyntää dataa.
• Edistetään digitalisaation ja sitä hyödyntävien teknologioiden soveltamista ja hyödyntämistä sekä digitaalista 

siirtymää (esim. data, robotiikka, automaatio, IoT, teollisuus 4.0).
• Tuetaan älykkään ja vähäpäästöisen liikkumisen innovaatioita ja digitalisaatiota.



Uudenmaan hakupainotuksista, TL2
Toimintalinjalla 2 tavoittelemme hankkeita, jotka edistävät Uudenmaan strategista tavoitetta 
saavuttaa hiilineutraalius vuonna 2030.

• Erityistavoite 2.1 Energiatehokkuustoimenpiteiden edistäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentäminen 

• Haetaan hankkeita, joilla vauhditetaan energiasiirtymää ja tuetaan päästöjen vähentämistä älykkäiden ja innovatiivisten 

ratkaisujen kautta.

• Erityistavoite 2.2 Ilmastonmuutokseen sopeutumisen, riskien ehkäisemisen ja katastrofivalmiuden ja –

palautuvuuden edistäminen 
• Kehitetään työvälineitä alueellisille ja paikallisille toimijoille ilmastoriskien ja niiden vaikutusten ennakointiin ja hallintaan.
• Tuetaan ilmastokestävyyteen liittyvä tki-toimintaa. Etsitään soveltavia hankkeita, jotka

• rakentavat kokeilualustoja ja verkostoja
• luovat innovatiivisia menetelmiä, ratkaisuja ja tuotteita, joilla edellytyksiä skaalautua myös kansainvälisesti

• Erityistavoite 2.3 Kiertotalouteen siirtymisen edistäminen 
• Vauhditetaan kiertotaloudesta uusi kasvusuunta. Etsitään hankkeita, joilla  

• tuetaan kiertotalouden arvoketjujen täydentävyyttä tai tki-toimijoiden kytkeytymistä eurooppalaisiin verkostoihin. 
• Kehitetään kiertotalouteen, cleantechiin sekä hiilenkiertoon liittyvää tki-toimintaa, verkostoja, kokeilualustoja ja tki-

ekosysteemejä.



Hakuun käytettävissä oleva valtuus
Erityistavoite

yhteensä
Erityistavoite 1.1: Tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja kehittyneiden 
teknologioiden käyttöönoton parantaminen  2 693 129 €

ET 1.2: Digitalisaation etujen hyödyntäminen kansalaisten, yritysten ja 

julkishallinnon hyväksi 2 675 500 €

Erityistavoite 2.1: Energiatehokkuustoimenpiteiden edistäminen ja 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen  

1 858 395 €

ET 2.2: Ilmastonmuutokseen sopeutumisen, riskien ehkäisemisen ja 

katastrofivalmiuden ja –palautuvuuden edistäminen 
1 317 000 €

Erityistavoite 2.3: Kiertotalouteen siirtymisen edistäminen  
1 201 365 €

Yhteensä 9 745 389 €



Kiitos!

Ole yhteydessä:
Hanna Laaksonen

hanna.laaksonen(at)uudenmaanliitto.fi
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