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EU:n aluepolitiikka

• Kohteena ovat kaikki 

Euroopan unionin alueet 

ja kaupungit

• Edistää:

– työpaikkojen luomista

– yritysten kilpailukykyä

– Talouskasvua

– kestävää kehitystä

+  parantaa kansalaisten  

elämänlaatua

• Kolme päärahastoa:

1) EAKR – Euroopan 

aluekehitysrahasto

2) ESR – Euroopan 

sosiaalirahasto

3) KR– Koheesiorahasto
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EAKR toimintalinjat, erityistavoitteet ja kohderyhmät

Etelä-Suomessa

• 1.1 Uuden liiketoiminnan luominen (yritykset)

• 2.1 Pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen 
(yritykset)

• 3.1 Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen (yritykset)

TL 1: Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

• 4.1 Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen 
alueellisten vahvuuksien pohjalta (yritykset, tutkimus- ja 
koulutusorganisaatiot)

• 5.1 Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen (yritykset)

• 3.2 Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen 
kehittäminen (yritykset, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, kunnat)

TL 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen
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Vähähiilinen talous 25% TL 1 ja 2



Rahoitettavia toimenpiteitä esimerkiksi:

TL1) Pk-yritystoiminnan kilpailukyky TL2) Uusimman tiedon ja osaamisen 

tuottaminen ja hyödyntäminen

• Tuetaan uusien yritysten käynnistymistä ja 

uuden liiketoiminnan kehittämistä

• Tuetaan pk-yritysten ideoiden, tuotteiden ja 

palvelujen tuotteistamista ja kaupallistamista 

sekä markkinoille pääsyä

• Vahvistetaan pk-yritysten 

liiketoimintaosaamista ja 

kansainvälistymisvalmiuksia

• Kehitetään yritysklustereita ja muita yritysten 

yhteistyömuotoja

• Kehitetään alueen elinkeinoelämää tukevaa 

TKI-toiminnan infrastruktuuria 

• Lisätään yliopistojen, korkeakoulujen, 

tutkimuslaitosten, ammatillisten oppilaitosten, 

julkisyhteisöjen ja yritysten TKI-yhteistyötä

• Tuetaan tuotteiden, palvelujen ja 

tuotantomenetelmien kehittämistä, 

kaupallistamista ja uuden teknologian 

käyttöönottoa

• Tuetaan uusien tuotteiden, materiaalien ja 

tuotantomenetelmien prototyyppejä, 

pilotointeja ja demonstraatioita

• Kehitetään ympäristöhaittoja ja –riskejä 

vähentäviä innovaatioita

• Kehitetään elinkeinoelämää tukevaa 

soveltavaa tutkimusta, selvityksiä ja kokeiluja 

sekä toiminta-, palvelu- ja 

kaupallistamisprosesseja
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Etelä-Suomen EAKR ja ESR-hankkeiden tuloksia 

yksissä kansissa

Sähköinen julkaisu 
Uudenmaanliitto.fi > tietopalvelu > julkaisut

https://www.uudenmaanliitto.fi/files/21727/Kasvualustana_Etela-Suomi_(C83-2018).pdf














EU:n alue- ja rakennepolitiikan 2021-2027  

alueellinen ohjelmavalmistelu

Kumppanuusvalmistelu alueilla 

- alustavia näkemyksiä tavoitteista

28.1.2019

Tiina Huotari

ELSA-valmisteluryhmä

EU:n alue- ja rakennepolitiikan 2021-2027  

alueellinen ohjelmavalmistelu 

Kumppanuusvalmistelu Uudellamaalla



Uuden ohjelman strategiset painopisteet ovat

• Pk-yritysten kestävän kasvun, kansainvälistymisen, 

kilpailukyvyn ja digitalisaation parantaminen 

– sisältää pk-yritysten toimintaympäristöä tukevat elinkeinoelämälähtöiset 

laajakaista- ja liikenneinfrainvestoinnit harvaan asutuilla alueilla

• Vähähiilisen ja vihreän talouden edistäminen ja 

ilmastonmuutoksen hillintä

• Elinkeino- ja työelämälähtöisten tutkimus- ja 

innovointivalmiuksien parantaminen ja TKI-verkostotyön 

edistäminen

• Jatkuvan oppimisen, ammatillisen liikkuvuuden ja työvoiman 

kohtaannon edistäminen työn murroksessa

• Työnhakijoiden työllistymisen edistäminen sekä työelämän 

kehittäminen

• Haavoittuvassa asemassa olevien osallisuuden ja 

yhdenvertaisuuden edistäminen



EAKR: Uusi ohjelmarakenne (luonnos)

TL 1: Innovatiivinen Suomi 

• ET 1.1: Tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja kehittyneiden 
teknologioiden käyttöönoton parantaminen

• ET 1.2: Digitalisaation etujen hyödyntäminen kansalaisten, yritysten ja 
julkishallinnon hyväksi

• ET 1.3: Pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn parantaminen

TL 2: Hiilineutraali Suomi

• ET 2.1: Energiatehokkuustoimenpiteiden edistäminen

• ET 2.4: Ilmastonmuutokseen sopeutumisen, riskien ehkäisemisen ja 
katastrofivalmiuden ja -palautuvuuden edistäminen

• ET 2.6: Kiertotalouteen siirtymisen edistäminen

[TL 3: Saavutettava Suomi]

• ET 3.3: Kestävän, ilmastonmuutoksen kestävän, älykkään ja 
intermodaalisen kansallisen, alueellisen ja paikallisen liikkuvuuden 
kehittäminen, mukaan lukien yhteyksien parantaminen TEN-T -verkon ja 
rajat ylittävän liikkuvuuden osalta



EU:n elpymispaketti ja koheesiopolitiikka Suomen saanto yht. noin 2 miljardia €.



Uudenmaan rahoitussaannosta odotetaan linjausta 

syksyn aikana

• Uudenmaan rahoitussaannosta odotetaan linjauksia 

syksyn aikana (lokakuu?)

– REACT EU –lisärahoitus käynnissä olevaan ohjelmaan

– Tulevan alue- ja rakennepolitiikan ohjelman Uudenmaan osuus

Suomella yhä tavoitteena käynnistää ohjelma 

1.5.2021, mutta tarvittaessa tähän vielä lykkäystä. 

Ohjelmaluonnoksen ja ympäristöselostuksen julkinen 

kuuleminen marraskuussa (TEM:n tavoiteaikataulu)



Lisätietoja:

Tiina Huotari

tiina.huotari@uudenmaanliitto.fi tai gsm. 0400 418 029

mailto:Tiina.huotari@uudenmaanliitto.fi

