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Yleistä rahoituksesta:

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman EU-

rahoitusosuus on n. 1,3 miljardia euroa. Kansallinen vastinrahoitus saman suuruinen  2,6 

miljardia. Osa rakennerahaston rahoituksesta käytetään teemoihin  10% innovatiiviset 

kaupungit- ohjelmaa tukeviin toimenpiteisiin

-Rakennerahaston EAKR/ESR rahoituksella rahoitetaan mm. maakuntien EAKR ja ESR 

hankkeita. Hankehausta riippuen rahoitusta myöntävinä viranomaisina toimivat joko ELY-

keskukset tai maakuntien liitot. Myös ministeriöt julkaisevat hakuja.

-Hankkeiden on toteutettava Suomen rakennerahasto ohjelman 2014-2020 yleisiä ja 

erityisiä tavoitteita sekä maakuntien hankehauissa maakunnan omia painopisteitä 

(maakuntaohjelma- ja strategia, erityiset painopisteet)  hakemukset räätälöitävä oman 

maakunnan painopisteiden mukaisesti. 

Rakennerahasto haut voivat olla myös ylimaakunnallisia  kumppaniorganisaatio 

toisesta maakunnasta. Myös rahoitettava EAKR/ESR osuus vaihtelee maakunnittain.
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Rakennerahaston toimintalinjat: 

1. Pk-yritysten kilpailukyvyn tukeminen (EAKR)

2. Uuden tiedon, osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)

3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (ESR)

4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (ESR)

5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (ESR)
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Kestävän kaupunkikehittämisen strategian 6Aika – Avoimet ja älykkäät 

palvelut EAKR-hankehaku 13.8.-19.11.18

Ideahaku 10.9.18 klo 14 saakka, jatkoon menneille hankkeille sparraus 10/18  hakuaika 

19.11.18 klo 23.59 saakka

-Rahoitetaan 6Aika strategiaa toteuttavien kuutoskaupunkien hankkeita: Espoo, Helsinki, 

Oulu, Tampere, Turku ja Vantaa

-Oltava väh. 2 toteuttajan yhteishanke 

-Rahoitus max. 67%, omarahoitus 33% 

-Hankkeen päätyttävä v. 2020-loppuun (”enint. 3v hankkeita rahoitetaan”  2v.)

-Hankkeen kokonaisbudjetti max. 1milj. euroa sisältäen vastinrahoitusosuuden.

Syksyn haku koskettaa vain EAKR-rahoitusta. Uudenmaan liitto vastaa 6Aika EAKR-

hankkeista ja Hämeen ELY 6Aika- ESR-hankkeista  haku Uudenmaan liittoon

Hankkeen on oltava sekä rakennerahaston yleis- ja erityistavoitteiden-, että 6Aika-

strategian mukainen
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6Aika-haussa haetaan hankkeita Suomen rakennerahasto-ohjelman 

toimintalinjaan 2: ”Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen” ja 

sen erityistavoitteiseen 3.2 ”Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden 

ratkaisujen kehittäminen”

-Yritysten liiketoimintaa ja kaupunkien hiilineutraaliustavoitteita edistävät 

älykkäät, resurssitehokkaat, energiatehokkaat ja vähähiiliset ratkaisut/palvelut 

sekä kestävät hankinnat

-Esim. vähähiilisten tuotteiden, palvelujen, uusien mallien, tuotantomenetelmien 

kehittäminen ja kaupallistaminen. Liikkumistarvetta ja energiankulutusta vähentävät 

innovaatiot ja uudet avaukset. Alueellisia materiaali-ja energiavirtoja hyödyntävien 

verkostojen ja yhteistyömuotojen luominen.

-Olennaiset kehittämisen ja kokeilun kohteet: Matkailu, elämystalous, kiertotalous, 

liikkuminen ja logistiikka, asuminen. 

-Hankkeella oltava vahva kytkös yritysten kilpailukyvyn ja liiketoiminnan 

edistämiseen. Käytännössä hankkeissa oltava mukana yritysyhteistyötä, mm. pilotit ja 

kokeilut  yhteiskehittämistä kaupunkien ja yritysten kesken
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6Aika-haun kriteerejä, joita vastaan hanketta arvioidaan:

-Miten taklataan kaupungistumisen haasteisiin (30%)

-Uuden liiketoiminnan ja yritysten toiminnan edistäminen ja työpaikkojen lisäys 

(30%)

-Hankkeen konsortio ja edellytykset laajamittaisten tulosten levittämiseen ja 

hyödyntämiseen (30%)

-Hankkeen potentiaali edistää KV-kilpaillun rahoituksen saamista 6-

kaupunkeihin (10%)

 Hakemukset 6Aika johtoryhmälle, joka tekee esityksen rahoitettavista hankkeista 

Uudenmaan liitolle

Hankkeella oltava kytkös 6 kaupunkien tarpeeseen  ennen 2 vaiheen hakua kaupungit ja rahoittajat 

sparraavat hankeideoita  osallistuminen sparraustilaisuuksiin välttämätöntä lokakuussa ja 

marraskuussa
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Pirkanmaan liiton Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 EAKR-hankehaku 

5.10.18

-Hankehakuun kuuluu Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Pohjanmaa ja 

Satakunta  omat rakennerahaston painopisteet ja rahoitusosuudet kussakin

-Ylimaakunnallisuus. Päähakija omasta maakunnasta, kumppani voi tulla muualta Suomesta

-Hakemukset toimitetaan Pirkanmaan liitolle, joka ohjaa hakemukset arvioitavaksi oikeisiin 

maakuntiin 

E-Pohjanmaa: 1,2 milj.€, max. 70%, toimintalinja 2 (tieto, osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen) 

erityistavoitteet:

1) Tutkimus, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen, yritysten innovaatiotoiminta ja uusiutuvan 

energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen, vähähiilisyys

Keski-Suomi: 3,6 milj.€, max. 70%, omarah. 5-10%, toimintalinjat 1 ja 2 (Pk-yritysten kilpailukyky & tieto, 

osaaminen erityistavoitteet). Korvamerkitty eri toimintalinjoille eri summa, Saarijärvi-Viitasaarelle oma potti, 

muulle Keski-Suomelle oma

1) Pk-yritysten kasvu, kilpailukyky, kansainvälistyminen, pk-yritysten energiatehokkuus

2) Tutkimus, innovaatiokeskittymän kehittäminen, yritysten innovaatiotoiminta, uusiutuva energia, 

energiatehokkuus, vähähiilisyys
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Pirkanmaan liiton Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 EAKR-hankehaku 5.10.18

Pirkanmaa: n. 1,5 milj.€, max. 60%, toimintalinjat 1 & 2 (Pk-yritysten kilpailukyky & tieto, osaaminen 

erityistavoitteet), korvamerkitty eri toimintalinjoille eri summa

1) Tekoälyn soveltaminen ja hyödyntäminen

2) Sosiaali- ja terveysalan innovaatioympäristön kehittäminen

Pohjanmaa: 0,5 milj.€, max. 80%, omarah. 5-10%, toimintalinja 2 (tieto, osaamisen tuottaminen ja 

hyödyntäminen erityistavoitteet)

1) Tutkimus, kehitys, innovaatiotoiminta, uusiutuva energia, energiatehokkuus, vähähiilisyys

Satakunta: 3,5 milj.€, max. 70%, toimintalinja 2 (tieto, osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen 

erityistavoitteet)

1) Tutkimus, kehitys, innovaatiotoiminta, yritysten innovaatiotoiminta, uusiutuva energia, energiatehokkuus, 

vähähiilisyys

Hankkeiden toteutettava rakennerahaston yleisiä ja erityisiä sekä maakunnallisia 

ohjelmia ja strategioita
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Sitrassa jatkuva hankehaku

-Teemoina mm. resurssiviisaus, hiilineutraalisuus, kiertotalous, 

ihmislähtöinen datatalous, uudistumiskyky, uusi työelämä ja kestävä 

talous

-Yhteistyö aloitetaan ottamalla teeman vastaavaan henkilöön

-v. 2018 aloitettu 23 uutta hanketta, suurin osa liittynyt kiertotalouteen ja 

digitalisaatioon
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Euroopan alueellisen yhteistyön (EAY) kautta jaossa kaudella 

2014-2020 n. 10,1 miljardia euroa, ei korvamerkitty mihinkään 

maahan, joten rahoituksen saanti riippuu suomalaisten 

toimijoiden aktiivisuudesta (käytännössä rahoitusosuuksien 

kautta vähiten kehittyvät EU-maat saavat enemmän rahoitusta)

- Kuusi INTERREG-ohjelmaa, URBACT-ohjelma ja EPSON 2020-tutkimusohjelma 

INTERREG- ja URBACT -ohjelmien keskeisiä toimintalinjoja ovat 

innovaatiotoiminta, yrittäjyys ja elinkeinotoiminta (erityisesti pk-yritykset), ympäristö 

ja luonnonvarat sekä joissain ohjelmissa lisäksi liikenne, vähähiilisyys ja 

työmarkkinat
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URBACT III 2014-2020 

”Aim is to support European cities with the design and implementation of sustainable 

integrated urban policies”

-Haku kohdistuu ”Action planning”-verkoston kokoamiseen – Verkosto tukee kestävän

kehityksen mukaisten suositusten ja toimintatapojen laatimista, kehittämistä, käyttöönottoa

ja verkoston jäsenten välistä oppimista. 

-Haku aukeaa 7.1.2019, loppuvuonna 2018 tarkempia ohjeita

-Rahoitus EAKR:stä, rahoitus 70-85%, riippuen maasta. Kokonaisrahoitus verkoston

perustamiselle (ongelmien määrittely), vertaisoppimiselle ja politiikkasuositusten

laadinnalle/vaikuttamistyölle on 600 000-750 000 euroa/verkosto. 

-2,5 vuoden hanke.

Action Planning Networks are expected to support an organised process of exchange and learning among peers 

across Europe, with a view to improving local policies through concrete action planning. Cities willing to get 

involved in Action Planning Networks shall identify a policy challenge they want to address at local level. Then, 

they shall commit to develop an Integrated Action Plan that will address this challenge using a participatory

approach. 
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URBACT III

Yleistä:

-Verkoston koordinaattorin oltava kaupunki

-Verkoston perustaminen: Lähetettävässä hankehakemuksessa on oltava mukana 4-6 

parneria (sis. johtajan) 3 eri jäsenmaasta, joista kahden on oltava vähiten kehittyneiltä

alueilta hakemukset seulotaan 1. hakuvaiheeseen, mikä kestää 6kk  verkostot

muodostavat yhteisen käsityksen ongelmasta ja hankkeen tavoitteista. Arvioinnin ja 

hyväksynnän jälkeen 2. vaiheeseen, joka kestää 24kk. Tässä vaiheessa mukana oltava

vähintään 8 kumppania (max. 12), joista 4:n oltava vähiten kehittyneiltä alueilta, 3 eri EU-

jäsenmaasta. Mukaan voi tulla max. 3 ei-kaupunki partneria (verkostot, organisaatiot, 

yliopistot ym. 2. vaiheessa).

Esimerkki Manchester SmartImpact: http://urbact.eu/smartimpact, tutkimussuunnitelma

file:///C:/Users/helisuu/Downloads/si_final_baseline_study_5.pdf
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Alueelliset INTERREG-HAUT

Interreg Central Baltic (Keskinen Itämeri; Suomi, Viro, Latvia, Ruotsi), 
Haku 15.10.2018-16.11.2018, tulokset 03/2019, hanke voi alkaa 1.4.2019, päättyminen

30.6.2021 mennessä

-Haussa 8 milj. euroa, rahoitus 79%, 28.8 (tänään) rahoitusinfo Tallinnassa

-Hakija voi olla julkisen sektorin toimija, yhteenliittymä, ym. Vain suuret yritykset rajattu pois, väh. 2 

partneria, joista toisen tultava hankkeen keskeiseltä alueelta, toisen kumppanin oltava muualta kuin

Suomesta. Jokaiseen teemaan haetaan väh. kaksi eri maista olevaa toimijaa.

-Suomessa keskeiseen alueeseen kuuluu koko Länsi- ja Etelä-Suomen rannikko, kumppaneina 

voi olla esim. Pirkanmaan kunnat ja osa Kymenlaaksoa ks. kartta http://centralbaltic.eu/programme-

pages/central-baltic-sub-programme

Rahoitettavia toimintalinjoja on 4  3 voisi sopia MAL-verkostolle 

Toimintalinja 2: Luonnon ja kulttuuriympäristön hyödyntäminen kestävässä matkailussa

Toimintalinja 3: Ihmisten ja tavaroiden liikkuvuuden parantaminen; liikennekäytävien- ja solmujen 

kehittäminen, matkaketjut, logistiikka

Toimintalinja 4: Segrekaation ehkäisy, yhteisöllisyys, koulutus 
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INTERREG-HAUT:

Interreg pohjoinen 
Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnat Suomessa

-Haku auki 6.9 saakka

-Odotetaan Suomen, Ruotsin ja Norjan yhteisiä hankkeita

Northern Periphery and Arctic Programme
Suomi, Irlanti, Pohjois-Irlanti, Britannia, Fäärsaaret, Grönlanti, Islanti, Norja, http://www.interreg-npa.eu/

Keski-Suomi, Itä-Suomi, Pohjois-Suomi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi

-Toimintalinjat: Innovaatio (3), Yrittäminen (3), energiatehokkuus ja uusiutuva energia (4), 

luonto- ja kulttuuri (1)

-65% rahoitus, vähimmäisvaatimus 2 partneria eri maista

Haku 6.7-30.11.18, päätökset 13.3.19
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INTERREG-HAUT:

Interreg Botnia-Atlantica
Suomessa alueeseen kuuluvat Keski-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Etelä-

Pohjanmaan maakunnat

4 toimintalinjaa, joista elinkeinoelämä ja ympäristö teemassa haku 

20. elokuu-12. syyskuu 2018

-Rajat ylittävä yritysyhteistyö

-Luonto- ja kulttuuriperintöjen kestävä hyödyntäminen

-Odotetaan Suomen, Ruotsin ja Norjan yhteisiä hankkeita

https://www.botnia-atlantica.eu/tietoa-ohjelmasta/ohjelma-alue/

21.8. Pietarsaaressa hakuinfo
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ESPON (European Observation Network for Territorial

Development and Cohesion) –tutkimusohjelma

-Tavoitteena parantaa aluesuunnittelun ja aluekehityksen 

tietoperustaa ja tukea EU-maiden yhteistyötä näillä aloilla. 

Nettisivuilla on lista avoinna olevista hauista:

Call for tenders for applied research “Quality of life measurements and 

methodology”

The objective of this service is to build…knowledge and recommendations on how quality 

of life in Europe, its cities and regions can be promoted and achieved in practice and how 

quality of life aspects can be integrated in territorial development strategies at different 

geographical levels and in relation to a place-based approach to territorial development

- 750 000 euroa rahoitus, voi hakea yksinkin

-Deadline 24.9.18
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ESPON (European Observation Network for Territorial

Development and Cohesion) –tutkimusohjelma

Call for Tenders for Applied Research “The Future of Europe’s Shrinking Rural 

Regions: Trends, Perspectives & New Agendas for Territorial Governance”

-The service shall provide knowledge and evidence on the differentiated causes and 

consequences of socio-economic change in Europe’s rural regions; explore potential 

innovative territorial governance solutions for rural regions experiencing acute, and often 

irreversible depopulation and economic decline, and offer recommendations for the better 

coordination and effectiveness of policy interventions.

-EUR 650,000.00

-Deadline 12.9.2018

-Haut suhteellisen nopeita, 1 ½- 2 kk hakuajoilla

Interreg- ja Urbact-ohjelmista lisätietoja TEM:stä Petri Haapalainen

Kaupunkien kehittäminen EU-ohjelmissa: Olli Voutilainen (Urbact, 6Aika, Innovatiiviset kaupunkitoimet)

Epson: Hanna-Maria Urjankangas
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MAL-verkoston ydintoiminnan (?) ulkopuolelta tiedoksi: Keski-Suomen ELY-

keskuksen ESR-hankehaku Länsi-Suomen alueella 3.10.18 

-Keskittyy työllisyyden parantamiseen

-Alueeseen kuuluvat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pirkanmaan, Pohjanmaan, 

Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakunnat sekä tässä haussa myös Keski-

Pohjanmaa

-Hankkeita voidaan toteuttaa yhden maakunnan alueella tai ylimaakunnallisina.

-ESR- rahoituksen määrä vaihtelee maakunnittain ja toimintalinjoittain

-ELY-keskuksen tuki voi olla 50-80 % hankkeen kustannuksista, yli 75% edellyttää 

erityisperusteluita. 

-Hakuun kuuluvissa maakunnissa ovat haussa kaikki ESR- toimintalinjat (3. työllisyys ja 

työvoiman liikkuvuus, 4. koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen, 5. sosiaalinen osallisuus ja 

köyhyyden torjunta)

-Kannustetaan riskipitoisempien, pienempien ja konkreettisten hankkeiden suunnitteluun 

(poikkeus toimintalinja 5 Pirkanmaalla)
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Keski-Suomen ELY:n ESR hankehaku

E-Pohjamaa: Työntekijöiden osaaminen, yritysten rekrytointitarpeet

Keski-Suomi: Työvoiman saatavuus, työntekijöiden osaaminen, yritysten rekrytointitarpeet

Keski-Pohjanmaa: Osaavan työvoiman saatavuus

Pirkanmaa: Työllisyys/työvoima, koulutus, ammattitaito, oppiminen, mutta myös 5. toimintalinja.

-Alueellisesti vahvan toimialan uudistuminen, klusterit, uudet innovaatiot ja toimintatavat esim. 

resurssiviisauden edistäminen (materiaalitehokkuus, cleantech, kierrätys, päästöjä minimoiva logistiikka)

-Toimintalinja 5: Hankkeet, jotka tukevat kaikkien keskeisten toimijoiden ennaltaehkäisevää ja monialaista 

yhteistyötä palveluiden tehokkaassa integroimisessa ja integroivan asiakastyön vaikuttavuuden lisäämisessä

(esimerkiksi sote-uudistuksessa tunnistetut haasteet asiakaslähtöisessä palveluintegraatiossa, 

palveluohjauksessa ja palvelukokonaisuuksien muotoilussa). 

Pohjanmaa: Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Satakunta: Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Varsinais-Suomi: Työvoiman liikkuvuus, mutta myös 5. toimintalinja

-Kansalaistoimijalähtöinen paikallinen kehittäminen kaupunkialueilla. Toteutusalueena ovat Kaarinan, 

Raision, Salon ja Turun kaupunkimaiset keskusta-alueet. Tässä tulee edistää työmarkkinoilla kaikkein 

heikoimmassa asemassa olevien etenemistä kohti työmarkkinoita.
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