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Rakennerahastojen Investointistrategia 

Haasteita, joihin investointistrategian mukaisilla toimilla vastataan: 

 

• yksipuolinen elinkeinorakenne, yritysten heikentynyt kv. kilpailukyky ja 

kasvuyritysten vähäinen määrä 

• tutkimus- ja innovaatioperustan laajentaminen 

• pk-yritysten saavutettavuudesta johtuva heikompi kilpailukyky 

• luonnonvarojen kestävä käyttö 

• korkea energiankulutus ja isot kasvihuonekasvupäästöt 

• työikäisen väestön väheneminen ikääntymisen tai poismuuton seurauksena 

• työttömyys, erityisesti nuoret ja pitkäaikaistyöttömät   

• muuttuvat osaamistarpeet ja joustavat siirtymät koulutus- ja työurilla  

• työ- ja koulutusurien sukupuolen mukainen eriytyminen  

• hyvinvointi- ja terveyserojen sekä eriarvoistumisen kasvu 
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Rahoituksen jakautuminen (pl. alueellinen yhteistyö) 

Valtakunnalliset teemat  

 

EAKR  10 % n. 13,3 milj. euroa/v. (EU + kansallinen) 

ESR  25 % n. 35,5 milj. euroa/v. (EU + kansallinen) 

 

Alueiden rahoitus* (pl. valtakunnalliset teemat ja tekninen tuki) 

 

Itä- ja Pohjois-Suomi 70,61% n. 221 milj. euroa/v. (EU + kansallinen) 

Etelä- ja Länsi-Suomi     28,94 %  n. 91 milj. euroa/v (EU+ kansallinen) 

Ahvenanmaa     0,45 %  n. 1,4 milj. euroa/v (EU+ kansallinen) 
 

*) Kestävän kaupunkikehittämisen (5 %:ia EAKR:stä) rahoitus otetaan IP- ja ELSA-osuuksista alueen verkostossa 

mukana olevien kaupunkiseutujen lukumäärän suhteessa. 
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Rakennerahasto-ohjelman toimintalinjat ja 

erityistavoitteet (1) 

1. Pk-yritysten kilpailukyky ( EAKR 328 milj. €) 

• uuden liiketoiminnan luominen 

• pk-yritysten kannalta tärkeiden liikenne- ja logistiikkayhteyksien parantaminen 

(vain Itä- ja Pohjois-Suomessa) 

• yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen 

• pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen 

 

2. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR 435 milj. €) 

• tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten 

vahvuuksien pohjalta 

• yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen 

• uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen 

 

Vähähiilisen talouden edistämiseen 25% =  

n. 190 milj. € EAKR 
4 



Rakennerahasto-ohjelman toimintalinjat ja 

erityistavoitteet  (2) 

3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (ESR 234 milj. €) 

• nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen 

edistäminen 

• tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen 

• työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen eriytymisen lieventäminen 

 

4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (ESR 164 milj. €) 

• siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen 

• kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen 

 

5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (ESR 99 milj. €) 

• työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen 

 

6. Tekninen tuki (EAKR 39 milj. €)  
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Esimerkkejä tuettavasta toiminnasta ja 

tukimuodot 

TL 3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (ESR) 

• ohjeistus, koulutus ja tukipalvelut nuorisotakuun toimeenpanossa 

• työnhakijoiden ja työvoiman ulkopuolella olevien ohjaus- ja tukipalvelut (mm. 

työvoimapoliittiset toimet) 

• uudenlaiset työvoima- ja yrityspalvelut 

• maahanmuuttajien vastaanoton palvelut ja muut kotouttamistoimenpiteet 

• työhyvinvoinnin koulutus-, ohjaus-, neuvonta- ja asiantuntijapalvelut sekä 

toimintamallit ja palvelut 
– Työssä jaksamisen edistäminen 

– Työurien pidentäminen, ikäjohtamisen kehittäminen 

• työntekijöiden, yritysten ja yrittäjien sopeutumiskykyä parantavat toimet 

• sukupuolten tasa-arvoa työelämässä edistävät hankkeet 
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Esimerkkejä tuettavasta toiminnasta ja 

tukimuodot 

TL 4 Osaaminen, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (ESR) 

• työssä olevien osaamisen ja ammattitaidon kehittäminen,   opiskelijoiden 

työelämäyhteyksien ja yrittäjyysmyönteisyyden edistäminen 

• aikuiskoulutuksen ennakointimenetelmät 

• aikuiskoulutuksen kehittäminen etenkin kasvu- ja rakennemuutosaloilla 

• koulutuksen siirtymävaiheita tukevat palvelut 
– Myös terveyteen liittyvien näkökulmien huomioiminen 

• koulutusvaihtoehtoja erityisryhmille (mm. maahanmuuttajat, vammaiset, 

osatyökykyiset) 

• aliedustettujen ryhmien koulutukseen osallistumisen vahvistaminen  
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Esimerkkejä tuettavasta toiminnasta ja 

tukimuodot 

TL 5 Osallisuus- ja köyhyyden torjunta (ESR) 

• edistetään työ- ja toimintakykyä tukevia palveluja (mm. päihde- ja 

mielenterveystyö ja kuntoutus) 

• tuetaan nuorten syrjäytymistä ehkäiseviä toimenpiteitä ja palvelukehitystä 

sekä monialaista ammatillista yhteistyötä ja osaamista (mm. konsultointi ja 

verkottuminen) 

• Edistetään asukaslähtöisiä toimintatapoja ja palveluja osallisuuden 

tukemisessa 

  Valtakunnallisten teemojen tavoitteet 

     - Toteutetaan myös aluetasolla 

• edistetään valtakunnallisten kuntoutuksen palvelumallien kehittäminen 

• matalan kynnyksen ja nopean palveluun pääsyn edistäminen 

• tuetaan huono-osaisuuden torjuntaa   

• tuetaan nuorten mielenterveysongelmien vähentämistä 

• kehitetään sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kuntoutuksen matalan 

kynnyksen ja palveluohjauksen malleja 

• tuetaan nuorten elämänhallinnan edistämistä  
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Hakeminen  

• ensimmäinen haku käynnissä, päättyy 13.6 

– Seuraava syksyllä 

– Kansallisiin teemoihin omat haut 

– Lisätietoa www.rakennerahastot.fi 

• sähköinen hakujärjestelmä www.eura2014.fi, 

kirjautuminen Katso tunnuksilla (verottajalta) 

 

• maksimituki 80% 

 

• useita kustannusmalleja valittavissa 
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http://www.eura2014.fi/


Yksinkertaistetut kustannusmallit 

ohjelmakaudella 2014+ 
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• prosenttimääräisenä korvattavat kustannukset, FLAT RATE: uusia 

flat rate –malleja käyttöön 

 

• kertakorvaus, LUMP SUM: julkisen rahoituksen enimmäismäärä 

nousee 50 000 €:sta 100 000 €:oon 

 

• vakioyksikkökustannukset, STANDARD UNIT COST rajatusti 

käyttöön  

 

• kustannusmallit ohjelmakaudella 2014+ 

- välittävällä toimielimellä mahdollisuus hakuilmoituksessa 

rajata käytettävissä olevat kustannusmallit rahoitettavan 

toiminnan mukaan 

- yhteishankkeissa hyväksytty kustannusmalli koskee kaikkia 

tuensaajia 

 



EAKR:n flat rate –kustannusmallit 2014+ 
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1. Flat rate 24 % / nykyistä vastaava malli (pääsääntö) 

- palkkakustannukset Flat raten laskentapohja 

- muut välittömät kustannukset mm. sisällölliseen toteuttamiseen 

kuuluvat ostopalvelut 

- flat rate 24 % palkkakustannuksista (sis. myös matkat)  

 

2. EAKR:n flat rate –kustannusmalli 

- flat rate 15 % 

- Uudenlainen malli: yleisasetus art 58: flat rate  15 % (ei vaadi 

laskentamenetelmää) 

- voidaan käyttää erityisperusteluista hankkeissa, joissa on erityisen 

korkeat matkakustannukset, Kuten:Kv. hankkeet ja hankkeet joissa 

verkostomaista toimintaa, pitkät etäisyydet jne.  Muut välittömät 

kustannukset mm. sisällölliseen toteuttamiseen kuuluvat ostopalvelut 

ja MATKAT 

 

 

 

 



ESR:n flat rate –kustannusmallit 2014+ 
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1. Flat rate 17 % / nykyistä vastaava malli 

- Flat rate % sama kuin nykyisin 

- Mallin päivittämismahdollisuuksia tarkastellaan v.2014 aikana 

- Soveltamisessa on noudatettava v. 2010-11 laadittua, komission 

hyväksymää laskentamallia 

 

2. Flat rate 15 % 

- Uudenlainen malli: yleisasetus art 58: flat rate  15 % 

- Ei vaadi laskentamenetelmää 

- Voidaan käyttää erityisperusteluista hankkeissa, joissa on erityisen korkeat 

matkakustannukset. Kuten esim. kv. hankkeet ja hankkeet joissa 

verkostomaista toimintaa, pitkät etäisyydet jne. Muut välittömät kustannukset 

mm. sisällölliseen toteuttamiseen kuuluvat ostopalvelut ja MATKAT 

 

 



ESR:n flat rate –kustannusmallit 2014+ 
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3. Flat rate 40 % 

- ESR-asetus art 14.2: flat rate  40 %, Ei vaadi laskentamenetelmää 

- malli koskee vain ESR:a, EAKR-asetuksessa ei ole 

vastaavaa säädöstä 

- yksinkertainen malli, jossa myös omat riskinsä, joten käyttöä voidaan 

pilotoida harkitusti 

- vaihtoehto: kv. hankkeisiin, pieniin ESR -hankkeisiin, jos lump sum ei 

sovellu 


