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Infotilaisuudet
Uuden ohjelman webinaarisarja keskiviikkoisin klo 9:

- 3.11. EAKR-ohjelmasisällöt

- 10.11. ESR-ohjelmasisällöt

- 17.11. Uudet kustannusmallit

- 24.11. EURA2021
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- JTF/ Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto

- Liikenneinfra
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EAKR-hankkeet ohjelman, maakunnallisten strategioiden 
ja EAKR-tukea myöntävien viranomaisten toimivallan 
kohdentamina
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Tuen myöntämisen toimivalta
• Tuen myöntävän viranomaisen, nk. Välittävä toimielimen, toimivalta 

perustuu Lakiin alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja 
rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta (757/2021)

• Välittävillä viranomaisilla erilainen
• 9 § Maakunnan liiton toimivalta
• Toimivaltainen maakunnan liitto voi myöntää:

• 1) tukea kansallisista alueiden kehittämisen varoista, Euroopan aluekehitysrahaston 
varoista ja oikeudenmukaisen siirtymän rahaston varoista:

• a) alueiden kehittämistä, kestävää kasvua ja elinvoimaa edistäviin 
kehittämishankkeisiin ja niihin sisältyviin investointeihin (alueellinen kehittämistuki);

• b) opetus- ja kulttuuriministeriön toimialaan kuuluviin kehittämis- ja 
investointihankkeisiin;

• c) kuntien ja kuntayhtymien toteuttamiin yritysten toimintaedellytyksiä tukeviin 
perusrakenteen investointihankkeisiin (perusrakenteen investointituki);
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Tuen myöntämisen toimivalta
• 12 § Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimivalta
• Toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi myöntää tukea:

• 1) Euroopan aluekehitysrahaston varoista ja oikeudenmukaisen siirtymän rahaston 
varoista:

• a) ilmastonmuutoksen hillintään ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen sekä 
ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviin kehittämis- ja investointihankkeisiin;

• b) liikenteeseen ja infrastruktuuriin liittyviin kehittämis- ja investointihankkeisiin;
• 2) Euroopan sosiaalirahaston varoista ja oikeudenmukaisen siirtymän rahaston varoista 

työllisyyden, osaamisen ja sosiaalisen osallisuuden tukemiseen liittyviin 
kehittämishankkeisiin.
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Maakunnalliset strategiat
• Lappi-sopimus, lakisääteinen kunnallisvaalikausittain laadittava maakuntaohjelma, 

jossa sovitetaan yhteen maakunnassa tehtävää aluekehittämistä sekä kuvataan 
maakunnan kehittämisen tavoitteita sekä toimenpiteitä

• Löytyy osoitteesta https://www.lapinliitto.fi/aluekehitys/lappi-sopimus/
• Älykkään erikoistumisen strategia, Lapin arktisen erikoistumisen ohjelma, on 

maakunnallinen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa ohjaava strategia
• Löytyy osoitteesta https://arcticsmartness.eu/wp-content/uploads/2018/11/Lappi-

KV-strategiset-prioriteetit.pdf

https://www.lapinliitto.fi/aluekehitys/lappi-sopimus/
https://arcticsmartness.eu/wp-content/uploads/2018/11/Lappi-KV-strategiset-prioriteetit.pdf
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EAKR-ohjelmasisällöt (ohjelman luonnos)

TL 1 Innovatiivinen Suomi (EAKR)
- Tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja kehittyneiden teknologioiden 

käyttöönoton parantaminen (Älykäs erikoistuminen 100%)
- Digitalisaation etujen hyödyntäminen
- Pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn parantaminen

TL 2 Hiilineutraali Suomi (EAKR)
- Energiatehokkuustoimenpiteiden edistäminen
- Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
- Kiertotalouteen siirtymisen edistäminen

TL 3 Saavutettavampi Suomi (EAKR) – vain I-P alue
- Alueellisen ja paikallisen saavutettavuuden kehittäminen
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ET 1.1: Tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja kehittyneiden 
teknologioiden käyttöönoton parantaminen (1.i)
Tärkeimmät kohderyhmät: yritykset, korkeakoulut, tutkimuslaitokset, toisen asteen koulutuksen järjestäjät, kehittämisyhtiöt, valtion viranomaiset, kunnat ja 
kuntayhtymät ja niiden verkostot ja innovaatioekosysteemit, yhdistykset ja säätiöt

TKI-toiminta

- pk-yritysten tuotteiden, materiaalien, palvelujen ja tuotantomenetelmien 
kehittäminen, pilotointi ja kaupallistaminen, uusien teknologioiden 
käyttöönotto ja hyödyntäminen

- Elinkeinoelämälähtöiset innovatiiviset ja älykkäät ratkaisut, toimintamallit 
sekä kokeilu-, pilotointi-, demonstraatio- ja oppimisympäristöt sekä 
tutkimusinfran kehittäminen

- Tuetaan kaupunkien ja kuntien pilotointi- ja kokeiluympäristöjen 
kehittämistä

- Innovatiiviset ja kestävät julkiset hankinnat

- Vihreää siirtymää tukeva TKI-toiminta

- ET 1.1: 100% Älykkään erikoistumisen mukaiset hankkeet

TKI-yhteistyö ja kehittyneiden teknologioiden käyttöönoton parantaminen

- TKI-yhteistyömalleja korkeakoulujen, tutkimuslaitosten sekä toisen asteen koulutuksen 
järjestäjien ja yritysten yhteistyölle, osaamisen ja teknologian siirrolle sekä kulttuuri- ja 
luovan osaamisen hyödyntämiselle

- Elinkeinoelämän ja tutkimuksen yhteistyö sekä elinkeino- ja työelämälähtöisen 
soveltavan tutkimuksen hyödyntäminen yritystoiminnassa

- Elinkeino- ja työelämälähtöisen TKI-toiminnan vahvistaminen sekä osaamis- ja 
innovaatioekosysteemien syntyminen ja kytkeytyminen kansallisiin ja kv. 
arvoverkostoihin

- Alueellisten älykkään erikoistumisen strategioiden hallinta ja toimeenpano, TKI-verkostot 
ja yritysten kiinnittyminen prosesseihin; älykkääseen erikoistumiseen liittyvät 
kumppanuudet

- Teknologioiden uusi soveltaminen ja uusien teknologioiden käyttöönotto ja 
skaalautuminen

- Huippuosaamisen soveltaminen ja teknologisten valmiuksien parantaminen; 
tutkimuksessa syntyneen tiedon kanavoiminen yritysten ja yhteiskunnan käyttöön

- Ympäristöä säästävien tuotteiden, materiaalien ja tuotantomenetelmien pilotointi ja 
demonstraatiot sekä niiden käyttöönotto ja kaupallistaminen
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Erityiset, horisontaaliset ja tarkentavat valintaperusteet (ET1.i)

Erityiset valintaperusteet 

- Hanke vahvistaa osaamista, ennakointi- ja innovointitoimintaa tai uusien 
teknologioiden kehittämistä

- Hanke tukee pk-yritysten tuotteiden, materiaalien, palveluiden tai 
tuotantomenetelmien kehittämistä, pilotointia ja kaupallistamista tai 
uusien teknologioiden käyttöönottoa ja hyödyntämistä

- Hanke tukee kaupunkien ja kuntien pilotointi- ja kokeiluympäristöjen 
kehittämistä

- Hanke tukee elinkeinoelämän tarpeista lähtevää TKI-toimintaa

- Hanke edistää kasvuhakuista ja työllistävää yritystoimintaa

- Hanke edistää oppi- ja tutkimuslaitosten sekä elinkeinoelämän välistä 
yhteistyötä

- Hanke tukee älykästä erikoistumista ja siihen liittyviä alueiden välisiä ja 
kansainvälisiä kumppanuuksia

Horisontaaliset valintaperusteet

- Hanke tukee sukupuolten tasa-arvoa

- Hanke tukee EU:n perusoikeuskirjan periaatteita

- Hanke tukee kestävän kehityksen periaatteita ja unionin ympäristöpolitiikkaa

- Hanke tukee EU:n Itämeren alueen strategiaa

Tarkentavat valintaperusteet (alueelliset, teemat tai kaupunkikehittäminen)

- Hanke kohdistuu maakuntien strategioissa (erityisesti älykkään erikoistumisen 
strategia) tunnistettuihin kärkialoihin tai kehittämiskohteisiin

- Hanke kohdistuu valtakunnallisen teeman sisällöissä tunnistettuihin 
painotuksiin

- Hanke on kaupungin ja valtion välisen innovaatioekosysteemisopimuksen 
mukainen
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ET 1.2: Digitalisaation etujen hyödyntäminen kansalaisten, yritysten 
ja julkishallinnon hyväksi (1.ii)
Tärkeimmät kohderyhmät: Yritykset, korkeakoulut, tutkimuslaitokset, toisen asteen koulutuksen järjestäjät, kehittämisyhtiöt, kunnat ja kuntayhtymät sekä 
niiden verkostot ja innovaatioekosysteemit, seurakunnat ja seurakuntayhtymät sekä yhdistykset, osuuskunnat ja säätiöt

Digitalisaatio ja sitä hyödyntävät teknologiat

- Digitalisaation hyödyntäminen TKI-toiminnassa, yksityisen ja julkisen sektorin haasteissa, 
palvelujen kehittämisessä ja saavutettavuudessa, ja teknologisiin murroksiin liittyvissä 
liiketoimintamahdollisuuksissa

- Uusien teknologisten työmenetelmien käyttöönotto sekä julkisella että yksityisellä sektorilla

- Digitalisaation ja sitä hyödyntävien teknologioiden soveltaminen ja hyödyntäminen (esim. 
avoin data, robotiikka, automaatio, IoT, kyberturvallisuus, data-analytiikka, tekoäly)

- Julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden yhteistyö ja palvelujen 
yhteiskehittäminen 

- Digitaalisten innovaatiokeskusten (digital innovation hub) käynnistäminen, kehittäminen ja 
yhteistyö eurooppalaisella, kansallisella ja alueellisella tasolla

- Uusien digitaalisten ratkaisujen pilotointi, digitaalisten teknologioiden soveltaminen ja siihen 
liittyvät TKI-toiminta

- Älykkään ja vähäpäästöisen liikkumisen innovaatiot ja digitalisaatio

- Liikenteen datan, tilanne- ja olosuhdetietoja koskevan tiedon edistäminen

- Digitalisaation eri mahdollisuuksien tuominen palvelukenttään (esim. virtuaalisuuden ja 
ennakoivien palvelujen kehittäminen dataa hyödyntämällä)

Digitalisaation hyödyntäminen yritystoiminnassa

- Uusien teknologioiden ja digitaalisten työkalujen ja tuotteiden, 
palvelujen ja liiketoimintamallien ja –prosessien kehittäminen, 
soveltaminen ja käyttöönotto yritysten, palvelujen ja ratkaisujen 
kehittämisessä sekä pk-yritysten kyber- ja tietoturvavalmiuksien 
vahvistaminen

- Pk-yritysten digitalisaatio automaatioasteen nostamisessa, 
robotisaatiossa

- Pk-yritysten valmiudet digitalisaatioon (esim. uudet digitaaliset 
tuotteet, palvelut, liiketoimintamalli- ja -prosessit, tietoturva sekä 
kyberturvallisuus)

- Yritysten sähköisen liiketoiminnan, asiakaspalvelun ja teknologisen 
osaamisen kehittäminen ja teknologian käyttöönotto
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Erityiset, horisontaaliset ja tarkentavat valintaperusteet (ET1.ii)

Erityiset valintaperusteet 

- Hanke vahvistaa digitalisaation hyödyntämistä TKI-toiminnassa

- Hanke tukee uusien digitaalisten työmenetelmien käyttöönottoa julkisella 
ja/tai yksityisellä sektorilla

- Hanke edistää digitalisaation ja sitä hyödyntävien teknologioiden 
soveltamista ja hyödyntämistä

- Hanke edistää jo rakennettujen tehokkaiden tietoliikenneverkkojen 
käyttöönottoa

- Hanke tukee älykkään ja vähäpäästöisen liikkumisen innovaatioita ja 
digitalisaatiota

• Hanke tukee pk-yritysten digitalisaatiota

- Hanke edistää kasvuhakuista ja työllistävää yritystoimintaa

- Hanke tukee pk-yrityksen kansainvälistymistä

- Hanke tukee digitaalisten innovaatiokeskusten käynnistämistä ja/tai 
kehittämistä

- Hanke tukee yritysten sähköistä liiketoiminnan, asiakaspalvelun tai 
teknologisen osaamisen kehittämistä ja teknologian käyttöönottoa

Horisontaaliset valintaperusteet

- Hanke tukee sukupuolten tasa-arvoa

- Hanke tukee EU:n perusoikeuskirjan periaatteita

- Hanke tukee kestävän kehityksen periaatteita ja unionin ympäristöpolitiikkaa

- Hanke tukee EU:n Itämeren alueen strategiaa

Tarkentavat valintaperusteet (alueelliset, teemat tai kaupunkikehittäminen)

- Hanke kohdistuu maakuntien strategioissa (erityisesti älykkään erikoistumisen 
strategia) tunnistettuihin kärkialoihin tai kehittämiskohteisiin

- Hanke kohdistuu valtakunnallisen teeman sisällöissä tunnistettuihin 
painotuksiin

- Hanke on kaupungin ja valtion välisen innovaatioekosysteemisopimuksen 
mukainen
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ET 1.3: Pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn parantaminen (1.iii)
Tärkeimmät kohderyhmät: Pk- ja mikroyritykset. Myös kunnat, kehittämisyhtiöt, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, yhdistykset ja
säätiöt voivat olla kohderyhminä

Pk-yritysten kasvu ja kansainvälistyminen

- Pk-yritysten kasvu-, kansainvälistymis-, 
markkinointi- ja innovointivalmiuksien 
parantaminen

- Pk-yritysten kasvua ja kansainvälistymistä 
tukevat, toimintaa uudistavat ja tuottavuutta 
lisäävät investoinnit

- Pk-yritysten teknisen osaamisen parantaminen 
osana liiketoiminnan kehittämistä

Pk-yritysten TKI-toiminta

- Pk-yritysten tuotteiden, palveluiden ja tuotantomenetelmien 
kehittäminen ja kaupallistaminen sekä innovatiivisten 
liiketoimintakonseptien syntyminen huomioiden 
ilmastokestävyys

- Aktiivisten innovaatiotoimintaa edistävien prosessien 
käyttöönotto yrityksissä

- Kestävien uusien toimintatapojen, teknologioiden ja ratkaisujen 
soveltaminen yrityksissä sekä datan hyödyntäminen ja niihin 
liittyvä yritystoiminta

- Hiilineutraaliin talouteen liittyvä liiketoiminta- ja 
markkinaosaaminen ja uudet tuote- ja palvelukonseptit

- pk-yritysten valmiudet luovan osaamisen hyödyntämiseen 
(esim. uudet digitaaliset tuotteet, palvelut ja liiketoimintamallit, 
muotoiluosaaminen)

- Hiilineutraalisuus/vähähiilisyystavoitteiden mukainen toiminta 
(ml. cleantech)

Uusi liiketoiminta ja verkostoitumisen 
edistäminen

- Uusi tai uudistuva liiketoiminta sekä 
yritysten jatkuvuus omistajavaihdoksia 
edistämällä, uudet tavat tukea uutta 
liiketoimintaa (ml. yrityskiihdyttämö- ja 
hautomomallit) ja yritysneuvontaan liittyvät 
uudet toimintamallit

- Ekosysteemit, osaamiskeskittymät ja 
verkostot sekä muut yhteistyömuodot, joihin 
voi osallistua myös suuria yrityksiä
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Erityiset, horisontaaliset ja tarkentavat valintaperusteet (ET1.iii)

Erityiset valintaperusteet 

- Hanke parantaa pk-yritysten kasvu-, kansainvälistymis-, markkinointi- tai 
innovointivalmiuksia tai -edellytyksiä

- Hanke tukee pk-yritysten tuotteiden, palveluiden tai tuotantomenetelmien 
kehittämistä ja kaupallistamista tai uuden teknologian käyttöönottoa

- Hankkeella aktivoidaan pk-yritysten innovaatiotoimintaa tai uusien 
liiketoimintakonseptien syntymistä

- Hanke tukee pk-yrityksen kansainvälistymistä

• Hanke edistää kasvuhakuista tai työllistävää yritystoimintaa

- Hanke vahvistaa hiilineutraaliin talouteen liittyvää liiketoiminta- ja 
markkinaosaamista ja kehitetään uusia tuote- ja palvelukonsepteja

- Hanke vahvistaa pk-yritysten valmiuksia luovan osaamisen 
hyödyntämiseen

- Hankkeella tuetaan uutta tai uudistuvaa liiketoimintaa tai yritysten 
jatkuvuutta

- Hankkeessa kehitetään ekosysteemejä, osaamiskeskittymiä tai verkostoja, 
joihin voi osallistua myös suuria yrityksiä

Horisontaaliset valintaperusteet

- Hanke tukee sukupuolten tasa-arvoa

- Hanke tukee EU:n perusoikeuskirjan periaatteita

- Hanke tukee kestävän kehityksen periaatteita ja unionin ympäristöpolitiikkaa

- Hanke tukee EU:n Itämeren alueen strategiaa

Tarkentavat valintaperusteet (alueelliset, teemat tai kaupunkikehittäminen)

- Hanke kohdistuu maakuntien strategioissa (erityisesti älykkään erikoistumisen 
strategia) tunnistettuihin kärkialoihin tai kehittämiskohteisiin

- Hanke kohdistuu valtakunnallisen teeman sisällöissä tunnistettuihin 
painotuksiin

- Hanke on kaupungin ja valtion välisen innovaatioekosysteemisopimuksen 
mukainen
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TL 2 Hiilineutraali Suomi

Toimintalinja kaksi ”Hiilineutraali Suomi” koostuu kolmesta erityistavoitteesta:

– 2.i. Energiatehokkuustoimenpiteiden edistäminen ja kasvihuonepäästöjen vähentäminen

– 2.iv. Ilmastomuutokseen sopeutuminen, riskien ehkäiseminen ja katastrofivalmiuden- ja palautuvuuden 
edistäminen

– 2.vi. Kiertotalouteen siirtyminen edistäminen

• Kohderyhmät: mm. yritykset, kehittämisyhtiöt, kunnat ja kaupungit, kuntayhtymät, korkeakoulut, 
tutkimuslaitokset, II-asteen koulutuksen järjestäjät, seurakuntayhtymät sekä säätiöt ja yhdistykset
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Et 2.i: Energiatehokkuustoimenpiteiden edistäminen ja 
kasvihuonepäästöjen vähentäminen

Energiatehokkuutta ja uusiutuvan energian käyttöä edistävä TKI-toiminta (1/2)

• tuetaan tutkimusperusteisten toimintamallien sekä demonstraatio-, tutkimus-, pilotointi- ja 
oppimisympäristöjen kehittämistä, käyttöönottoa ja yhteiskäyttöä

• edistetään ja tuetaan energiatehokkuutta ja siihen kytkeytyvää uusiutuvaa energiaa koskeva
yhteistyötä yrityssektorin, kuntien, tutkimustahojen ja kolmannen sektorin kanssa ml. rakennuskannan
omaenergiatuotanto sekä hiilen talteenotto ja hyödyntäminen raaka-aineena

• edistetään puhtaisiin energialähteisiin ja hajautettuun monipuoliseen energiantuotantoon liittyvää
TKI- työtä ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia

• kehitetään älykkäitä ja kustannustehokkaita energiajärjestelmiä ja –verkkoja sekä energian
varastointia (mm. kestävä akkuteknologia ja akkuklusteri)
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Et 2.i: Energiatehokkuustoimenpiteiden edistäminen ja 
kasvihuonepäästöjen vähentäminen

Energiatehokkuutta ja uusiutuvan energian käyttöä edistävä TKI-toiminta (2/2)

• kehitetään energiatehokkuuteen liittyvää korjausrakentamisosaamista (ml. kulttuurihistoriallinen 
rakennuskanta) sekä rakennusten energia- ja materiaalitehokkuutta ja älyratkaisuja

• tuetaan hukkalämpöön sekä päästöttömiin ja älykkäisiin energiajärjestelmiin liittyvää TKI-toimintaa ja –
infrastruktuureja
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Et 2.i: Energiatehokkuustoimenpiteiden edistäminen ja 
kasvihuonepäästöjen vähentäminen

Energia-ja materiaalitehokkuuden edistäminen yritystoiminnassa

• kehitetään uusien energiatehokkuutta ja siihen kytkeytyvää materiaalitehokkuutta parantavien 
toimintatapojen, teknologioiden ja ratkaisujen soveltamista yrityksissä sekä edistetään niihin liittyvää 
liiketoiminta- ja markkinaosaamista

• tuetaan pk-yritysten hiilineutraalisuutta edistävien tuotteiden, materiaalien, palvelujen ja 
tuotantomenetelmien kehittämistä, pilotointia ja kaupallistamista (esim. rakentaminen ja kiinteistöjen 
hallinta, uudet energiaratkaisut)

• edistetään teollisuuden prosessien ja koneiden sähköistämisen energiatehokkuutta ja 
energiaomavaraisuuden parantamista, sekä digitaalisten ratkaisujen käyttöönottoa

• lisätään alueiden ja elinkeinoelämän tietämystä energiaratkaisuista ja -tehokkuudesta
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Et 2.i: Energiatehokkuustoimenpiteiden edistäminen ja 
kasvihuonepäästöjen vähentäminen

Tavoitteena hiilineutraalius ja kasvuhuonekaasupäästöjen vähentäminen

• edistetään elinkeinoelämäverkottunutta tutkimusta, yhteiskehittämistä ja julkisia innovatiivisia hankintoja 
energiansäästön ja energiatehokkuuden parantamiseksi

• kehitetään energiatehokasta puurakentamista, rakentamisen kestävyyttä ja pitkään hiiltä sitovia 
tuotteita ja tuotantotapoja sekä rakentamisen ja rakennusten käytön energia- ja 
materiaalitehokkuutta huomioiden rakennusten koko elinkaari

• kehitetään työkaluja hiilineutraalisuustavoitteiden monitorointiin ja seurantaan osana 
kilpailukykyisten tuotteiden, palvelujen ja ratkaisujen kehittämistä sekä elinkeinoelämälähtöistä 
tutkimusta

• kehitetään kunnille ja yrityksille keinoja hyödyntää vertailukelpoista päästödataa ja tietoa erilaisten 
toimenpiteiden potentiaalisista päästövähennyksistä, kustannuksista ja hyödyistä erityisesti 
energia-asioissa

• edistetään kestäviä julkisia hankintoja ml. ilmastokriteerien käyttö
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Erityiset, horisontaaliset ja tarkentavat valintaperusteet (ET 2.i)

Erityiset valintaperusteet 

• Hanke tukee hiilineutraalien ratkaisujen tai toimintamallien kehittämistä

• Hanke edistää energiatehokkuutta koskevaa yhteistyötä eri toimijoiden välillä

• Hanke edistää uusiutuviin energialähteisiin ja energiatuotannon monipuolistamiseen 
liittyvää ja energiatehokkuutta lisäävää tutkimus- ja kehitystyötä

• Hanke edistää hiilineutraaliin talouteen liittyvien uusien energia- ja 
materiaalitehokkuutta parantavien toimintatapojen, teknologioiden ja ratkaisujen 
soveltamista yrityksissä

• Hanke tukee pk-yritysten kestävää kasvua ja uudistumista

• Hanke tukee pk-yrityksen kansainvälistymistä 

• Hanke edistää pk-yritysten hiilineutraalisuutta edistävien tuotteiden, materiaalien, 
palvelujen tai tuotantomenetelmien kehittämistä, pilotointia ja kaupallistamista 

• Hanke edistää elinkeinoelämäverkottunutta tutkimusta, yhteiskehittämistä tai julkisia 
innovatiivisia hankintoja energiansäästön tai energiatehokkuuden parantamiseksi 

• Hanke kehittää työkaluja hiilineutraalisuustavoitteiden monitorointiin ja seurantaan 
osana kilpailukykyisten tuotteiden, palvelujen ja ratkaisujen kehittämistä sekä 
elinkeinoelämälähtöistä tutkimusta 

• Hanke on kansallisen ilmasto- ja energiastrategian (NCEP) mukainen 

• Hanke on pitkän aikavälin korjausrakentamisstrategian 2020-2050 mukainen 

Horisontaaliset valintaperusteet

- Hanke tukee sukupuolten tasa-arvoa

- Hanke tukee EU:n perusoikeuskirjan periaatteita

- Hanke tukee kestävän kehityksen periaatteita ja unionin ympäristöpolitiikkaa

- Hanke tukee EU:n Itämeren alueen strategiaa

Tarkentavat valintaperusteet (alueelliset, teemat tai kaupunkikehittäminen)

- Hanke kohdistuu maakuntien strategioissa (erityisesti älykkään erikoistumisen 
strategia) tunnistettuihin kärkialoihin tai kehittämiskohteisiin

- Hanke kohdistuu valtakunnallisen teeman sisällöissä tunnistettuihin 
painotuksiin

- Hanke on kaupungin ja valtion välisen innovaatioekosysteemisopimuksen 
mukainen
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Et 2.iv: Ilmastonmuutokseen sopeutumisen, riskien ehkäisemisen ja 
katastrofivalmiuden ja palautuvuuden edistäminen 

Ilmastonmuutoksen ehkäisemiseen ja siihen sopeutumiseen liittyvä TKI-toiminta

• tuetaan tutkimus- ja kehittämistoiminnalla yritysten ja alueellisten pilotointi- ja 
kokeiluympäristöjen kehittämistä ilmastokestävyyden takaamiseksi

• kehitetään työvälineitä ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja riskienhallintaan liittyvien
suunnittelukäytäntöjen ja -prosessien kehittämiseen ilmastoriskien ja niiden vaikutusten 
ennakointiin ja hallintaan

• kehitetään innovatiivisia menetelmiä, teknologioita ja tuotteita, joiden avulla edistetään
sopeutumista ilmastonmuutokseen ja varautumista sään ääri-ilmiöihin

• kehitetään innovatiivisia menetelmiä elinkeinotoiminnan ja ympäristöhaittojen ja -riskien 
vähentämiseksi

• vahvistetaan monihyötyisten viherrakenteiden ja luontopohjaisten ratkaisujen kehittämistä 
ja käyttöönottoa ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi

• vahvistetaan kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä
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Et 2.iv: Ilmastonmuutokseen sopeutumisen, riskien ehkäisemisen ja 
katastrofivalmiuden ja palautuvuuden edistäminen 

Ilmastonmuutoksen ehkäisemiseen ja siihen sopeutumiseen liittyvä yritystoiminta

• tuetaan pk-yritysten tuotteiden ja palveluiden kehittämistä ja kaupallistamista sekä innovatiivisten
liiketoimintakonseptien kehittämistä ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja riskien
ehkäisemiseen

• tuetaan elinkeinoelämää ja yrityksiä tarvittaessa yhteistyössä kuntien kanssa kehittämään
toimintamalleja ilmastoriskien hallitsemiseksi ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi, 
huomioiden, luonnon monimuotoisuus, vesiensuojelu ja kulttuuriympäristö

• tuetaan elinkeinojen sopeutumista ilmastonmuutokseen, ml. luontomatkailu ja muu
ekosysteemipalveluihin perustuva liiketoiminta sekä perinteiset ja saamelaiselinkeinot
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Et 2.iv: Ilmastonmuutokseen sopeutumisen, riskien ehkäisemisen ja 
katastrofivalmiuden ja palautuvuuden edistäminen 

llmastonmuutoksen sopeutumiseen liittyvä suunnittelu, toimeenpano ja tiedotus

• tuetaan alueellisten ja paikallisten sopeutumisstrategioiden sekä -suunnitelmien valmistelua
huomioiden ilmastonmuutoksen vaikutusten ja sopeutumistarpeiden alueelliset erot
(mm. elinkeinorakenne)

• lisätään neuvontaa ja tukea ilmastotyön (sopeutuminen ja hillintä) organisoitumisessa ja
resursoinnissa, ml. ilmastotiekarttojen valmistelu, tukiverkostot ja strateginen ja viestinnällinen tuki
toimeenpanolle

• vahvistetaan alueellisten elinkeinojen logistiikkareittien ilmastokestävyyttä mm. Tieverkon
kuntokartoitusten ja tienpidon suunnitelmien kehittämisellä ilmastonmuutoksen vaikutukset huomioiden

• vahvistetaan ennakointi- ja riskienhallintaosaamista sekä turvallisuusalan suunnittelua ja pilotointia
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Erityiset, horisontaaliset ja tarkentavat valintaperusteet (ET 2.iv)

Erityiset valintaperusteet 

• Hanke lisää neuvontaa ja tukea ilmastotyön organisoitumisessa ja resursoinnissa 

• Hanke tukee ilmastoresilienssin vahvistamista ilmastonmuutokseen 
sopeutumiseksi 

• Hanke edistää hiilinielujen säilyttämistä 

• Hanke tukee yritysten ja alueiden pilotointi- ja kokeiluympäristöjen kehittämistä 
hiilineutraaliuteen sekä ilmastonmuutokseen sopeutumiseen liittyen 

• Hanke tukee elinkeinojen sopeutumista ilmastonmuutokseen 

• Hanke tukee ilmastokestävyyden vahvistamista 

• Hankkeessa kehitetään työvälineitä ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja 
riskienhallintaan liittyvien suunnittelukäytäntöjen ja -prosessien kehittämiseen

• Hankkeessa kehitetään innovatiivisia menetelmiä, teknologioita tai tuotteita, 
joiden avulla edistetään sopeutumista ilmastonmuutokseen 

• Hanke on linjassa kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelman 
2022 kanssa 

• Hanke on linjassa kansallisen ja alueellisten riskiarvioiden kanssa

•

Horisontaaliset valintaperusteet

- Hanke tukee sukupuolten tasa-arvoa

- Hanke tukee EU:n perusoikeuskirjan periaatteita

- Hanke tukee kestävän kehityksen periaatteita ja unionin ympäristöpolitiikkaa

- Hanke tukee EU:n Itämeren alueen strategiaa

Tarkentavat valintaperusteet (alueelliset, teemat tai kaupunkikehittäminen)

- Hanke kohdistuu maakuntien strategioissa (erityisesti älykkään erikoistumisen 
strategia) tunnistettuihin kärkialoihin tai kehittämiskohteisiin

- Hanke kohdistuu valtakunnallisen teeman sisällöissä tunnistettuihin 
painotuksiin

- Hanke on kaupungin ja valtion välisen innovaatioekosysteemisopimuksen 
mukainen



Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 

Et 2.vi: Kiertotalouteen siirtymisen edistäminen

Kiertotalouden ja kiertotaloutta tukevan korkean jalostusasteen biotalouden TKI-toiminta
• tuetaan ympäristöä säästävien tuotteiden, materiaalien, tuotantomenetelmien ja ekologisen kompensaation

pilotointia sekä niiden käyttöönottoa ja kaupallistamista
• kehitetään kiertotalouteen ja korkean jalostusasteen biotalouteen, cleantechiin sekä hiilenkiertoon liittyvää TKI-

toimintaa, demonstraatioympäristöjä ja TKI-ekosysteemejä
• kehitetään toimintamalleja jätteen synnyn ehkäisyyn ja uudelleenkäyttöön sekä tuotteita korvaavien 

palvelujen kehittämiseen
• kehitetään älykästä materiaalien hallintaa, jossa hyödynnetään kierrätysmateriaaleja ja sivuvirtoja sekä 

varaudutaan entistä kunnianhimoisempaan jätehuoltopalvelun tasoon sekä aiempaa laajempaan yhteistyöhön
• kehitetään luonnonvara-alan kestävyyttä ja nostetaan luonnonvarojen ja teollisuuden 

sivutuotteiden jalostusastetta
• edistetään ympäristö-, metsä-, vesi- ja luonnonvaratietojen digitaalista hyödyntämistä

luonnonvarojen kestävän käytön edistämiseksi
• tuetaan ravinnekiertoon liittyvää TKI-toimintaa
• tuetaan julkisten ja yksityisten toimijoiden yhteistyötä kiertotalouden edistämiseksi
• tuetaan kiertotalouden ja biotalouden tiekarttojen valmistelua
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Et 2.vi: Kiertotalouteen siirtymisen edistäminen

Kiertotalous ja korkean jalostusasteen biotalous yritystoiminnassa
• vahvistetaan kiertotalouteen ja korkean jalostusasteen biotalouteen liittyvää liiketoiminta- ja markkinaosaamista ja 

kehitetään uusia tuote- ja palvelukonsepteja ja tuetaan näiden edellyttämiä investointeja

• kehitetään kiertotalouden mukaista tuotesuunnittelua

• kehitetään ekosysteemejä, osaamiskeskittymiä ja verkostoja sekä tuetaan muita yhteistyömuotoja, joihin voi 
osallistua myös suuria yrityksiä

• edistetään osallistumista olemassa oleviin teollisten symbioosien verkostoihin sekä tuetaan uusien teollisten 
symbioosien syntymistä

• tuetaan teollisuuden sivuvirtojen ja jätteiden hyödyntämistä ja pilotointia aidossa teollisuusympäristössä

• edistetään jätteen määrää vähentävää toimintaa

• tuetaan lajittelua, kierrätystä ja kestäviä logistiikkaketjuja edistävien palvelukonseptien kehittämistä

• edistetään yritysten ja arvoketjujen resurssitehokkuutta parantavien digitaalisten alustojen ja muiden työkalujen 
kehittämistä ja käyttöönottoa



Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 

Erityiset, horisontaaliset ja tarkentavat valintaperusteet (ET 2.vi)

Erityiset valintaperusteet 

• Hanke tukee kiertotalouteen ja korkean jalostusasteen biotalouteen, cleantechiin
sekä hiilenkiertoon liittyvää TKI-toimintaa 

• Hanke tukee kiertotalouden tiekarttojen valmistelua 

• Hankkeessa kehitetään älykästä materiaalien hallintaa ja hillitään jätteiden syntyä 

• Hanke edistää hiilensidontaan ja/tai hiilinieluihin liittyvää tutkimus- ja 
kehitystyötä 

• Hankkeella kehitetään luonnonvara-alan kestävyyttä ja nostetaan luonnonvarojen 
ja teollisuuden sivutuotteiden jalostusastetta 

• Hanke tukee pk-yritysten kestävää kasvua ja uudistumista 

• Hanke tukee pk-yrityksen kansainvälistymistä 

• Hanke edistää digitaalisia ratkaisuja kiertotalouteen siirtymisessä 

• Hanke vahvistaa kiertotalouteen ja korkean jalostusasteen biotalouteen liittyvää 
liiketoiminta- ja markkinaosaamista ja kehittää uusia tuote- ja palvelukonsepteja 

• Hankkeessa kehitetään ekosysteemejä, osaamiskeskittymiä ja verkostoja sekä 
tuetaan muita yhteistyömuotoja, joihin voi osallistua myös suuria yrityksiä 

• Hanke on linjassa valtakunnallinen jätesuunnitelman kanssa 

Horisontaaliset valintaperusteet

- Hanke tukee sukupuolten tasa-arvoa

- Hanke tukee EU:n perusoikeuskirjan periaatteita

- Hanke tukee kestävän kehityksen periaatteita ja unionin ympäristöpolitiikkaa

- Hanke tukee EU:n Itämeren alueen strategiaa

Tarkentavat valintaperusteet (alueelliset, teemat tai kaupunkikehittäminen)

- Hanke kohdistuu maakuntien strategioissa (erityisesti älykkään erikoistumisen 
strategia) tunnistettuihin kärkialoihin tai kehittämiskohteisiin

- Hanke kohdistuu valtakunnallisten teeman sisällöissä tunnistettuihin 
painotuksiin

- Hanke on kaupungin ja valtion välisen innovaatioekosysteemisopimuksen 
mukainen
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Hankevalmistelussa tärkeää…
…varmistaa
• A) haun sisältö (TL:t ja et:t, haun painotukset)
• B) oikea viranomainen

• => neuvottelut rahoittajien kanssa jo etukäteen oikean haun ja 
rahoittajan valitsemiseksi
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Lisätietoa
• www.rakennerahastot.fi/pohjois-suomi (hakuajat ja –ilmoitukset löytyvät kohdasta: Ajankohtaista)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoitusyksikön yhteyshenkilö
Paula Alho, rahoitusasiantuntija (EAKR), p.0295 037 284

Lapin liiton kehittäminen ja rahoitus -yksikön yhteyshenkilöt
Olli Pohjonen, aluekehitysasiantuntija p. 040 526 5104
Samu Rötkönen, aluekehitysasiantuntija p. 040 711 8398
Anne Tervo, aluekehitysasiantuntija p. 040 544 5554

http://www.rakennerahastot.fi/pohjois-suomi
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Infotilaisuudet
Uuden ohjelman webinaarisarja keskiviikkoisin klo 9:

- 10.11. ESR-ohjelmasisällöt

- 17.11. Uudet kustannusmallit

- 24.11. EURA2021

- 1.12. Yritystuet

- 8.12. Maaseuturahoitus

- JTF/ Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto

- Liikenneinfra

Teams-linkit saatavilla kunkin tilaisuuden ilmoituksen yhteydessä & rakennerahastot.fi
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Kiitos
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