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Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 

Suomen rakennerahasto-ohjelma 



Uuden ohjelmakauden lähtökohdat 

• Eurooppa 2020 –strategia kestävästä, älykkäästä ja 

osallistavasta kasvusta 

• Keskittäminen ja fokusointi, pakolliset teemat 

• Varojen korvamerkintä vähähiiliseen talouteen ja 

syrjäytymisen ehkäisyyn 

• Kaupunkipolitiikka 

• Tulokset ja vaikutukset arvioinnin keskiössä 

• Hallinnon yksinkertaistaminen ja keventäminen 



Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020 – rakennerahasto-ohjelman  

Ohjelmarakenne 

• Suomessa yksi ohjelma, jossa molemmat rahastot, koko 

maa samaa ohjelma-aluetta 

• Kaksi suunnittelualuetta  (ELSA ja IP) 

– Uusimaa osa Etelä- ja Länsi-Suomea (ELSA) 

• Kaupunkipolitiikan ITI   (myös muut ITIt mahdollisia) 

• Kansalaistoimijalähtöinen paikallinen kehittäminen 

mahdollinen  (ESR TL 5) 

• Suoritusvaraus 6% ja liikkuvat kehykset 5-10% 

• Nouseva kehys 2014 - 2020 

• Tekninen tuki laskee 

 



Ohjelmarakenne 

Toimintalinja 

Temaattinen tavoite 

Erityistavoite 

Investointiprioriteetti 



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 



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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ESR:n  toimintalinjat ja niiden erityistavoitteet     
(HALKE 4.6.2013) 

• Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien 
työllistymisen edistäminen 

• Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen 

• Työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen eriytymisen 
lieventäminen 

Työllisyys ja 
työvoiman liikkuvuus 

• Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien 
palveluiden parantaminen 

• Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja 
laadun parantaminen 

Koulutus, 
ammattitaito ja 

elinikäinen 
oppiminen 

• Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn 
parantaminen 

Sosiaalinen 
osallisuus ja 

köyhyyden torjunta 



EAKR ESR 

Kansalliset ohjelmat 
763M € 

Kansalliset ohjelmat 
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Rakennerahastot 2014-2020 

EAKR ITI

Valtakunnallinen

Itä- ja Pohjois-Suomi

Etelä- ja Länsi-
Suomi

ESR Valtakunnallinen 
122M € 

Itä- ja Pohjois-
Suomi 248M € 

Etelä- ja Länsi-
Suomi 127M € 



Tuleva rakennerahastokausi… 

• Ohjelmarakenne mahdollistaa paremmin alueiden 

välisen yhteistyön  - onnistutaanko hyödyntämään? 

• Muutosten aikaansaaminen keskeistä 

• Vaikuttavuus, indikaattorit 

• ELSA-alueella hankevolyymi pienenee selvästi 

• Eri rahoitusinstrumenttien ”yhteispeli”  

• Strategiset hankkeet? INKA, maakuntaohjelma… 



Älykäs erikoistuminen  (smart specialisation) 

 Alueen vahvuuksien tunnistaminen ja systemaattinen vahvistaminen 

 Eri asiat (osaamisalat, innovaatiokeskittymät) vaativat kehittämistä eri 

tasoilla  

 Yhteistyö kaikilla tasoilla välttämätöntä riittävän ”kriittisen massan” 

saavuttamiseksi 

Makroalue 
(Itämeri) ja 
kansain-
välinen  

Paikallinen 

Alueiden  

välinen 

Alueellinen 



Ajankohtaista NYT 

• Vanha kausi vielä täydessä käynnissä 

• Uuden kauden valmistelu loppusuoralla: 

1) Kumppanuussopimus ja toimenpideohjelma VN:ssa 23.1. 

2) Rahoitus maakunnittain, HALKE 21.1. 

3) Lainsäädäntö  

o Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista 

voimaan 20.1.2014 

o Asetusvalmistelu käynnissä  

• Hallintomallit vielä valmistelussa 

• Tavoitteena on saada puitteet kuntoon ja aloittaa uusi 

ohjelmakausi toukokuussa 2014 



RR-hallinto ELY-keskuksissa ohjelmakaudella 

2014 - 2020 
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Ehdotus liittojen organisoitumiseksi 

suuralueittain                    (TEM 29.1.) 
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Koordinoiva liitto 
RR-toimisto 

Liitto 1 Liitto 2 

Liitto 4 
Muut liitot: 

Tarkoituksenmukaisuusharkinta (liiton sitova 

lausunto kaikkien hankkeiden osalta 

koordinoivalle liitolle) 

 

Esittelijöitä tukeva henkilöstö (ei TA) 

 

Liitto 3 

Koordinoiva liitto: 

 

Hankehaut, valmistelu, hanke- ja 

maksatuspäätökset, takaisinperinnät, 

tarkastukset, viestintä,  ym. 

 

Suuralueen rr-toiminnan työnjohto 

Esittelijät (verkostossa) 

Päättäjä (laillisuusharkinta) 


