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Vielä vähän vanhaa kautta jäljellä… 

Ideahaku käynnissä ESR-ohjelmaan 2007-2013 Etelä-

Suomen RR-ELYssä: 

-lähetä tiivis vapaamuotoinen kuvaus ideastasi (max. 2 

sivua) spostilla rahoittajalle 

-ideat arvioidaan määräajoin ja tämän jälkeen seulan 

läpäisseet voivat jättää hakemuksen EURA2007 –

järjestelmään 

-toteuttamiskelpoiset hankkeet valmistellaan nopeasti 

käynnistyskuntoon 
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Vielä on vähän vanhaa kautta jäljellä… 

Aikataulu keväällä 2014: 

I ideahaku: 14.2. mennessä jätetyt ideat arvioidaan 17.2.  

II ideahaku: 31.3. mennessä jätetyt ideat arvioidaan 

huhtikuun 1. viikolla. 

Ideahaun perusteella jatkoon päässeet jättävät 

hankehakemuksen EURA2007 –järjestelmään 

viimeistään 28.2./30.4.2014.  

Toteutusaika pääsääntöisesti v. 2014 tai 

poikkeustapauksessa päättyen viimeistään 31.3.2015. 
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Vielä vähän vanhaa kautta jäljellä… 

Lisätietoja Uudellamaalla antavat rahoittajat: 

Taina Lommi 

Riitta Salasto 

Sari Orava  

Jukka Anttila 

Auli Vuorela 
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Sitten uutta kautta kohti… 

 Tutustu ohjelma-asiakirjaan: 

http://www.tem.fi/ohjelma2014 

 EURA2014 aukeaa 5.5. 2014  (?) 

 Seuraa Etelä-Suomen RR-ELY:n kotisivua (Hämeen 

ELY-keskus) sekä rakennerahastot.fi sivua 

 Tutustu kohdealueen maakuntaohjelmaan 

 Tulemme järjestämään hakuinfotilaisuuksia ja 

hakukoulutuksia hakujen avaamisen yhteydessä 

 Aina voit myöskin kysyä neuvoa! 
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http://www.tem.fi/ohjelma2014


Ohjelmarakenne 

Toimintalinja 

Temaattinen tavoite 

Erityistavoite 

Investointiprioriteetti 



• Suomen rakennerahasto-ohjelman kokonaisrahoitus kaudelle 2014–

2020 (EU-osuus) on noin 1,3 miljardia euroa.  

• Kun kansallinen julkinen vastinrahoitus on samansuuruinen (josta 

valtio 75 %, kunnat ja muu julkinen rahoitus 25 %), on ohjelmatyön 

kokonaisvolyymi tulevalla ohjelmakaudella yhteensä 2,6 miljardia 

euroa.  

• Kun tästä summasta vähennetään teknisen tuen osuus 3 % sekä 

valtakunnalliseen toimintaan varattava rahoitus (Euroopan 

aluekehitysrahaston (EAKR) osuudesta 10 % ja Euroopan 

sosiaalirahaston (ESR) osuudesta 25 %), on jäljellejäävä osuus 

alueellisessa päätöksenteossa olevaa rahoitusta. Tästä noin 1,1 

miljardin EU-rahoitusosuudesta on EAKR- rahoitusta noin kaksi 

kolmannesta ja ESR-rahoitusta noin kolmannes. 
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EAKR:n toimintalinjat ja niiden erityistavoitteet     
(HALKE 4.6.2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Vähähiilinen talous 25% TL 1 ja 2 

 

• Uuden liiketoiminnan luominen 

• Yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen 

• Yritysten energiatehokkuuden edistäminen 

• Pk-yritysten kannalta tärkeiden liikenne- ja 
logistiikkayhteyksien parantaminen (vain I- ja P-Suomessa) 

PK-yritysten 
kilpailukyky 

• Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien 
kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta 

• Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen 

• Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen 
kehittäminen 

Uusimman tiedon ja 
osaamisen 

hyödyntäminen 



ESR:n toimintalinjat ja niiden erityistavoitteet      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

 

Työllisyys ja 
työvoiman liikkuvuus 

Koulutus, 
ammattitaito ja 

elinikäinen oppiminen 

Sosiaalinen 
osallisuus ja 

köyhyyden torjunta 

47% 

33% 

20% 

Uudellamaalla ESR-rahoitusta 

kaudella 2014-2020 

käytettävissä n. 24 M€ + 

valtion rahoitus 14.9 M€, yht. 

38.9 M€ > vrt. 2007-2013 n. 

66 M€ 



TL 3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus 

Investointiprioriteetti 

 Työnhakijoiden ja työvoiman ulkopuolella olevien pääsy työpaikkoihin, ml. PAT ja 

kaukana työmarkkinoilta olevat, myös paikallisten työllisyysaloitteiden kautta, ja 

työvoiman liikkuvuuden tukeminen 

 Työntekijöiden, yritysten ja yrittäjien mukautuminen muutoksiin 

 Naisten ja miesten tasa-arvo kaikilla alueilla, ml. työhön pääsyssä ja 

urakehityksessä, työ- ja yksityiselämän yhteensovittaminen sekä 

samapalkkaisuuden edistäminen 

TL 4 Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen 

 Parannetaan kaikkien ikäryhmien tasa-arvoista pääsyä elinikäiseen oppimiseen 

virallisen ja epävirallisen oppimisen sekä arkioppisen puitteissa kohennetaan 

työvoiman tietoja ja ammattitaitoa ja pätevyyttä edistetään joustavia oppimisen polkuja 

mm. uraohjauksella ja hankittujen pätevyyksien validoinnilla (- lisätään 

koulutusjärjestelmien relevanttiutta työmarkkinoiden kannalta) 

TL 5 Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta 

 Aktiivinen osallisuus, mm. ottaen huomioon yhtäläisten mahdollisuuksien edistämisen, 

aktiivisen osallistumisen ja työllistymisen parantamisen 
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Kestävä kaupunkikehittäminen 

• 5% EAKR-rahoituksesta (n. 39,5 M€ + kans.) 

• Toteutus yhdennetyn alueellisen strategian (ITI) pohjalta 

• Teemana: ”uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja 

hyödyntäminen” (EAKR TL 2 + ESR TL 3 ja TL 4) 

• Kuutoskaupungit: Helsinki, Espoo, Vantaa, Turku, Tampere, Oulu 

• 6AIKA – Avoimet ja ketterät kaupungit –strategian kolme 

prioriteettia: 

1) Avoimet innovaatioalustat 

- esim. uusien tuotteiden ja palveluiden luominen ja testaaminen todellisissa 

kaupunkiympäristöissä 

2) Avoin data ja rajapinnat 

 - kaupunkien tietovarantojen avaaminen yrityksille ja muille käyttäjäryhmille 

3) Avoin osallisuus 

 - avoimien ja sujuvien monikanavaisten asiakaspalvelujärjestelmien kehittäminen 

• Läpileikkaavana teemana: innovatiivisten hankintojen työkalut 
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VENÄJÄ/ 

PIETARI 

VIRO/ 

TALLINNA 

UUSIMAA 

HELSINKI 

Häme 

Päijät-Häme 

Pasila 

Viikki 

Biomedicum 

Aviapolis 

Tikkurila 

Otaniemi 

T3 

Kasvun ja yhteistyön kolmiot 

ITÄ-

UUSIMAA 

LÄNSI-

UUSIMAA 

Kymenlaakso 

Espoo – Helsinki – 

Vantaa 

•Pääkaupunkiseudun 

kärkikolmio 

 

Länsi-, Keski- ja Itä-

Uusimaa 

•Uudenmaan 

kasvukolmio 

 

Uusimaa, Häme ja 

Päijät-Häme 

•Etelä-Suomen 

kehityskolmio 

 

Uusimaa, Tallinna ja 

Pietari 

•Suomenlahden 

tulevaisuuskolmio 



 

Ohjelman rakenne ja tavoitteet  

ohjaavat toimeenpanoa 

 
Uusimaa - Itämeren alueen  kärjessä 

Helppo tulla, 

olla ja toimia 

 

Puhdas ja 

kaunis 

Uusimaa 

Kasvun 

mahdollisuudet 
Toimiva arki 

Kestävä 

luonnontalous 

VISIO 

TOIMEENPANO 

STRATEGISET 

TAVOITTEET 

2040 

STRATEGISET 

VALINNAT 

2014-2017 

Älykkään 

kasvun  

kehto 



EU –palvelu - tavoitteet 

1. Lisätä resursseja aluekehittämiseen 

– Palvelee uusmaalaisia toimijoita 

– EU-rahoitusta Uusimaa-ohjelman toteuttamiseen (kansallisen 

ohella) 

– 100 Me hankevolyymi vuosina 2014 – 2020 

2. Vähennetään toimijoiden EU-hankevalmistelun 

kustannuksia 

3. Parantaa osaamista ja valmiuksia EU-hankkeissa 

4. Vahvistaa uusmaalaisten toimijoiden 

– Kansainvälisiä yhteyksiä 

– Keskinäisiä yhteyksiä 

 

 
 

Uudenmaan liitto // Nylands förbund // Helsinki-Uusimaa Region  

 



Tuettava toiminta 

Toimintalinja 3: 

• tuetaan nuorisotakuun toimeenpanoa mm. nuorille suunnatun 

ohjauksen, koulutuksen ja tukipalvelujen keinoin; 

• kehitetään uudenlaisia ratkaisuja heikossa työmarkkina-asemassa 

oleville kohdennettaviin (ml. PAT ja osatyökykyiset) palveluihin, mm. 

monikanavaisia palveluita ja palveluun ohjausta sekä eri toimijoiden 

välistä monialaista verkosto- ja yritysyhteistyötä edistämällä;  

• kehitetään maahan muuttaneiden vastaanoton palveluita ja tuetaan 

kotouttamistoimenpiteitä sekä tuetaan pysyvän poikkihallinnollisen 

kotouttamistyön tukirakenteen luomista; 

• tuetaan kansainväliseen rekrytointiin liittyviä toimintamalleja 

erityisesti EURES-palveluja kehittämällä 

• tarjotaan ja kehitetään tuottavuutta ja työhyvinvointia parantavia 

koulutus-, ohjaus-, neuvonta- ja asiantuntijapalveluita sekä 

vahvistetaan aiheeseen liittyvää vertaisoppimista ja verkostoitumista; 

• kehitetään ja vahvistetaan työhyvinvointia ja työssä jaksamista 

edistäviä toimintamalleja ja palveluja kiinnittäen erityisesti huomiota 

ikääntyvien työssä jaksamiseen; 
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Tuettava toiminta 

Toimintalinja 3: 

• kehitetään ja levitetään yritysten ja työorganisaatioiden uudistumista 

ja kilpailukykyä edistäviä johtamisen ja työn organisoinnin 

toimintamalleja; 

• vahvistetaan yrittäjien ja työntekijöiden sopeutumis- ja kilpailukykyä 

osaamista, innovaatiokykyä ja muutostilanteiden parempaa hallintaa 

kehittämällä 

• kehitetään ja tarjotaan koulutusta, neuvontaa, ohjausta, mentorointia 

ym. toimenpiteitä, joilla vähennetään sukupuolten välisiä koulutus- ja 

osaamiseroja; 

• tarjotaan ohjausta ja koulutusta työllistävillä aloille ottaen huomioon 

sukupuolen mukaisen eriytymisen lieventäminen; 

• tuetaan naisten johtajuutta ja yrittäjyyttä tukevaa osaamista - liittyen 

erityisesti työnantajayrittäjyyteen ja innovaatioiden hyödyntämisestä 

lähtevään yrittäjyyteen 
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Tuettava toiminta 

Toimintalinja 4: 

• kehitetään ja vahvistetaan koulutuksesta koulutukseen tai työelämään 

siirtymistä tukevia menetelmiä ja palveluita; 

• lisätään koulutuksen ja työelämän vuorovaikutusta mm. 

oppisopimuskoulutuksella ja opiskelijoiden työelämävalmiuksia parantamalla; 

• tuetaan älykkääseen erikoistumiseen liittyviä osaamistarpeita ja parannetaan 

innovaatiovalmiuksia; 

• kehitetään erityisryhmien (ml. maahanmuuttajat, vammaiset, osatyökykyiset 

ja erilaiset oppijat) koulutusvaihtoehtoja ja koulutuksessa aliedustettujen 

ryhmien koulutukseen osallistumista; 

• tuetaan uuden ammatin hankkimista työpaikkoja tarjoavilta aloilta 

sukupuolinäkökulma huomioon ottaen; 

• tuetaan työssä olevien miesten ja naisten osaamisen ja ammattitaidon 

parantamista; 

• kehitetään aikuiskoulutuksen ennakointimenetelmiä ja parannetaan 

koulutustarjonnan osuvuutta kasvu- ja rakennemuutosalojen tarpeet 

huomioon ottaen; 
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Tuettava toiminta 

Toimintalinja 5: 

• kehitetään osallisuutta vahvistavia kokonaisvaltaisia palveluita 

erityisesti työelämävalmiuksien näkökulmasta ja vahvistetaan 

monialaista ja -ammatillista yhteistyötä sekä parannetaan siihen 

liittyvää osaamista; 

• tarjotaan nuorten, ikääntyvien ja osatyökykyisten syrjäytymistä 

ehkäiseviä toimenpiteitä ja kehitetään siihen liittyviä palveluita;  

• kehitetään asukaslähtöisiä toimintatapoja ja palveluita osallisuuden 

tukemisessa 
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Valtakunnalliset kehittämisohjelmat (ESR) 

 

 

25% ESR-kehyksestä 

 Seurantakomitea hyväksyy kehittämisohjelmien suunnitelmat. 

 Tällä hetkellä suunnitelmat vielä siis luonnoksia. 

 Tavoitteena on luoda valtakunnallisia toimintamalleja ja palveluita. 

 Luonnoksessa kehittämisohjelmia on 16-18 kpl (TEM 7-9, OKM 6, 

STM 3). 

 Teemat liittyvät työvoiman liikkuvuuteen (ml. EURES); nuorisotakuun 

valtakunnallisiin kehittämistoimiin; heikossa työmarkkina-asemassa 

olevien työllistymisen edistämiseen (siirtymät työmarkkinoille, typ:ien 

valtakunnallistaminen, osatyökykyisten työllistyminen); 

maahanmuuttajien työllistämiseen ja kotouttamiseen; toimintamallien 

kehittämiseen rekrytoivan ja irtisanovan yrityksen välille; työn, 

työolojen, terveyden ja työkyvyn edistämiseen;  
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     siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden 

parantamiseen ; uusilla kasvualoilla ja rakennemuutoksissa 

tarvittavan osaamisen vahvistamiseen; luovaan osaamiseen;  

     työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn edistämiseen; 

     osallisuuden lisäämiseen eli eri väestöryhmien väliseen tasa-arvon 

edistämiseen; syrjinnän torjuntaan. 
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     Kehittämisohjelmat (luonnos): 

     Työvoiman liikkuvuus Euroopassa (TEM/TYO) n. 2.1M€/v. 

     Nuorisotakuu (TEM/TYO) n. 1 M€/v. + Ohjaamo n. 5.4M€/v. 

     Heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen 

(TEM/TYO)  n. 0.4 M€/v. 

     Kotona Suomessa (TEM/TYO) n. 2.5M€/v. (osaamiskeskus n. 1 M€ 

ja kotoutumiskoulutuksen mallintaminen 1.5 M€) 

     Mallit rekrytoivan ja irtisanovan yrityksen välille (TEM/TYO) -

toteutetaan 3-4 v. aikana, n. 0,250 M€/v. 

 Tuottavaa ja tuloksellista työelämää yhteistyöllä (TEM/TMO)  

    Työterveys- ja turvallisuusinnovaatiot työn, työolojen, terveyden ja 

työkyvyn edistäjänä (STM) n. 2.5-4M€/v. 

    Sukupuolten tasa-arvoa työelämään n. 0.6-0.8M€/v. 
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     Osuvaa osaamista (OKM) n.7.2 M€ /v. 

 Kotona Suomessa  (OKM) n. 0.8 M€/v. 

 Osallistavaa osaamista (OKM) n. 1.8 M€/v. 

     ESR-nuorisotakuu (OKM) n. 1.3 M€/v. 

 Uusilla kasvualoilla ja rakennemuutoksissa tarvittavan osaamisen 

vahvistaminen – kehittämisohjelma  (OKM) n.1.6 M€ /v. 

     Luovaa osaamista (OKM) n. 1.7 M€/v. 

    Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen  

(STM) n. 3.5-4.5 M€/v. 

     Nuoret ja nuorisotakuu (STM) 1.5-2M€/v. 

     Osallisena yhteiskunnassa: väestöryhmien välisen tasa-arvon 

edistäminen ja syrjinnän torjunta (STM) n. 2-3 M€/v. 
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Kansainvälinen yhteistyö 

• ESR-asetus velvoittaa kaikki kansainväliseen yhteistyöhön 

• Toteuttamistavat: 

 

1. Yhteinen toimintakehys: Komission tukema menettely; 

koordinoidut haut jäsenmaissa yhteisten teemojen puitteissa, 

sisältää mm. kumppanien hakutilaisuuksia, temaattiset verkostot 

2. Joustava toimintatapa: Omaehtoista toimintaa 

3. Molemmat yhdessä  

Komission perustama kumppanitietokanta käytössä 
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Yhteiset teemat  
(ESR-komitean käsittelyssä) 

• Aktiivisen työmarkkinapolitiikan toimet 

• Osallisuus  

• Nuorten työllisyys 

• Osaaminen 

• Sopeutumiskyky  

• Yhteisötalous 

• Julkinen hallinto 

 

 



Hankkeiden valintamenettely yhteisessä 

toimintakehyksessä  

1. Jo rahoituspäätöksen saaneet hankkeet 

Projektisuunnitelman muutos kumppanin löydyttyä 

2. Kaksivaiheinen haku: Haku ja esivalinta alustavien suunnitelmien 

perusteella; valmisteluvaihe (rahoitus könttäsummalla); 

lopullinen hyväksyminen kumppanin löydyttyä ja toteutusvaihe 

 



Rakennerahastojen Euroopan alueellinen yhteistyö 

(EAY) –tavoite 2014 - 2020 
 

• EAY -tavoitteella tuetaan rajat ylittävää (A), valtioiden välistä (B) 
ja koko EU:n kattavaa alueiden välistä (C) yhteistyötä EU:n 
sisärajoilla. Se on jatkoa kaudella 2007-2013 toteutetulle EAY -
tavoitteelle ja edellisillä kausilla toteutetulle INTERREG -
yhteisöaloitteelle. Ulkorajayhteistyö siirtyi ENI/IPA rahoitusvälineiden 
piiriin kaudella 2007 – 2013. 

 

– Suomi osallistuu kolmeen A-ohjelmaan, kahteen B-ohjelmaan ja 
kaikkiin C-ohjelmiin. Uudet ohjelmat ovat jatkoa kaudella 2007-
2013 toteutetuille ohjelmille ja ohjelma-alueisiin on tehty vain pieniä 
muutoksia.    

 

– Etelä-Suomen kannalta relevantteja ovat Keskisen Itämeren 
(Central Baltic) A-ohjelma, Itämeren alueen B-ohjelma ja 
INTERREG EUROPE C-ohjelma. 
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EAY: Ohjelmarakenne/alueet (2007-2013) 



EAY-ohjelmien EU-rahoitus (milj. euroa)  

 
    2007-2013  2014-2020 
    EAKR-rahoitus ENPI EAKR-rahoitus ENI

  
    Suomi Yht.  Suomi Yht.  
 
Pohjoinen    14,8   34,0    17,6   42,0 
Botnia-Atlantica      11,3   30,5    12,0   36,4  
Keskinen Itämeri   27,8 102,2    32,9 122,5  
Itämeri     20,9 208,0  8,8   29,3 263,2  .. 
Pohjoinen periferia     5,9   35,1      9,5    .. 

  
INTERREG C      - 321,3      - 359,3 
INTERACT      -   34,0  4,8     -   39,4 .. 
URBACT      -   53,3      -   74,3  
ESPON       -   34,0      -   41,3  
 
ENPI /ENI CBC    39,6   48,5 39,1   60,0   69,0 .. 
 
YHTEENSÄ  120,2 900,9 52,7 161,3    .. .. 
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EAY -ohjelmien valmistelu 

• Uusien ohjelmien valmistelu käynnistyi vuoden 2012 aikana. 

Valmistelu tapahtuu ohjelmakohtaisesti ja työtä johtaa kussakin 

ohjelmassa ko. maiden/alueiden edustajista koostuva 

valmisteluryhmä. 

 

• Keskeisellä sijalla on ollut temaattisten tavoitteiden valinta ja 

tarkentaminen. EAY-ohjelmissa pääosa ohjelmarahoituksesta tulee 

kohdentaa enintään neljään tavoitteeseen. Useimmiten valitut 

temaattiset tavoitteet ovat: innovoinnin edistäminen (1), pk-yritysten 

kilpailukyvyn parantaminen (3), ympäristön suojeleminen (6) ja 

kestävän liikenteen edistäminen (7). 

 

• Kaikissa ohjelmissa ensimmäiset kootut ohjelmaluonnokset ovat 

valmistuneet. Ohjelmaesitykset pyritään jättämään komissiolle 

vuoden 2014 kesään mennessä ja tavoitteena on avata 

ensimmäiset haut syksyllä 2014. 
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Central Baltic sub-
programme 

Archipelago and Islands 
sub-programme  

Southern Finland – 
Estonia sub-programme 

Structure and Geography 

The programme has 3 sub-programmes: 

http://www.varsinais-suomi.fi/images/tiedostot/Tietopankki/kuvapankki/logo.jpg


Priorities for the Central Baltic Programme  

2014-2020 

Competitive 
economy of the 

region 

Sustainable use of 
common resources 

Well connected 
region 

Skilled and socially 
inclusive region 

Horizontal principles:  

• ”access to and use and quality of ICT” 

• “the shift towards a low-carbon economy”  

  

The Central Baltic Programme 2014-2020 aims to strengthen cooperation among 

regions, achieving the following strategic goals: 
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Priorities for the Central Baltic Programme  

2014-2020 

Competitive 
economy of the 

region 

Sustainable use 
of common 
resources 

Well connected 
region 

Skilled and 
socially inclusive 

region 

• More smart companies 

• More entrepreneurial 

youth 

• Increased export 

capacity 

• Natural and cultural 

heritage as sustainable 

tourist attractions 

• More sustainable marine 

and coastal areas 

• More integrated urban 

development processes  

• Wider use of innovative 

methods and 

technologies in water 

sector 

• Integrated low-carbon 

transport solutions and 

transport corridors 

(*planning)  

• Improved services of small 

ports to contribute to the 

tourism development 

• Improved social inclusion 

and more sustainable 

communities 

• More aligned vocational 

education and training 

(VET) programmes  

http://www.varsinais-suomi.fi/images/tiedostot/Tietopankki/kuvapankki/logo.jpg


TIMETABLE (*INDICATIVE) 

October – 

November 

Programme 

preparations in full 

speed 

 

November 

1st draft 

Operational 

Programme 

approved by JPC 

December, 2013  – 

January, 2014 

 

Public hearing period 
 

February, 2014 

 

 

Operational 

Programme 

approved by JPC 

 

2013 2014 

February / March 

2014 

 

 

Submission of the 

Operational 

Programme to the 

EC 

 

November 2014 

 

 

Programme 

opened 
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ENI CBC: Ohjelmarakenne/alueet (2007-2013) 
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EU:n ulkorajayhteistyöohjelmat (ENI CBC) 

 
• EU:n ulkorajayhteistyö siirrettiin kaudella 2007 – 2013  ENPI/IPA 

rahoitusvälineiden piiriin ja jatkuu uudella kaudella ENI/IPA 
rahoitusvälineiden piirissä. ENI CBC –väline on hallinnollisesti 
ulkosuhdeinstrumentti, mutta sen rahoitus tulee osaksi 
rakennerahastoista ja osaksi ulkosuhdebudjetista 

 

• Kauden 2007-2013 tapaan laaditaan kolme ohjelmaa: KolArctic 

(FI,SE,RU,NO), Karelia (FI,RU) ja Kaakkois-Suomi – Venäjä (FI,RU), 

joista viimeksi mainittu relevantti Etelä-Suomen kannalta 

 

• Ensimmäiset ohjelmakohtaiset valmistelukokoukset järjestettiin syyskuussa 

2013. Syksyllä käytiin alustavaa keskustelua ohjelmien sisällöstä ja 

lopulliset teemavalinnat tehdään kevään 2014 kuluessa. 

 

• Tavoitteena on saada ohjelmat valmiiksi kesään 2014 mennessä, 

toimittaa ne komissioon hyväksyttäväksi alkusyksystä 2014 ja 

käynnistää ohjelmien toteuttaminen keväällä 2015 
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Uudistettu Itämeri-strategia 

 

25.2.2014 Etunimi Sukunimi 37 

Euroopan unionin uudistettu Itämeri-strategia hyväksyttiin 

kesäkuussa 2012 ja siihen liittyvä 

toimintasuunnitelma otettiin käyttöön helmikuussa 2013. 

Euroopan unionin Itämeren alueen 

strategia on EU:n ensimmäinen sisäinen ns. makroalueellinen strategia, 

jonka tavoitteena on tehostaa EU:n nykyistä toimintaa alueella, 

selkeyttää EU-tason ja aluetason työnjakoa ja agendoja sekä tuoda 

alueellinen näkökulma EU:n politiikkalohkoihin.  

Uudistamisen tarkoituksena oli tehostaa strategian 

toimeenpanoa terävöittäen sen keskeisiä tavoitteita.  

EU:n Itämeri-strategialle on nyt määritelty kolme päätavoitetta:  

meren pelastaminen, Itämeren alueen yhdistäminen ja hyvinvoinnin 

kasvattaminen. 

Itämeri-strategia on sovitettu selkeämmin yhteen myös muun muassa 

Eurooppa 2020 -kasvustrategian ja Itämeren suojelukomission 

(HELCOM) Itämeren toimintaohjelman kanssa. 



 Euroopan unionin Itämeren alueen strategialla on oma internet-sivusto 

osoitteessa http://www.balticsea-region-strategy.eu/ josta löytyy myös 

strategian  toimintasuunnitelma (Action Plan) sekä tietoa strategian 

hallinnoinnista, rahoituslähteistä sekä yhteystiedot  

     (esimerkiksi Priority Area Coordinators ja Horizontal Action Leaders).  

      Itämeren alueen strategian toteuttamiseksi on voinut 

       hakea siemenrahaa helmikuusta 2013 lähtien. Siemenrahahankkeilla voi 

valmistella hakemuksia erilaisiin rahoitusohjelmiin rahoituskaudella 2014-2020 

Itämeren alueen strategian toteuttamiseksi. 

 Lisätietoja siemenrahan hakumenettelystä löytyy osoitteesta 

http://seed.eusbsr.eu/ 
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Itämeren ohjelma (Baltic Sea Programme 2014-

2020) 
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Ohjelmaluonnoksen avoin julkinen kommentointikierros 

avautui 31. tammikuuta (28.3.2014 saakka). 

12. maaliskuuta 2014 kansallinen infopäivä (Baltic Sea 

programme ja Interreg Europe) 

Ensimmäinen haku auki vuoden 2014 lopussa (arvio) – First 

served first! 

Yritysrahoituskuvio vielä auki - suunnattuja rahoituksia 

välittäjäorganisaatioihin, jotka työskentelevät yritysten kanssa, 

julkisrahoitteiset yritykset voineet olla aiemmin partnereinakin 

Vaatimukset hakukohtaisia. 

Hankehakemusten valmistelu ja partnerikonsortioiden 

kokoaminen pitää olla jo käynnissä! 


