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Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027

Uudistuva 
ja osaava 

Suomi 
2021-2027

• Ohjelmakaudella 2021–2027  käytetään 
”rakennerahastojen” sijaan laajempaa 
käsitettä Euroopan unionin alue- ja 
rakennepolitiikan rahastot eli AURA

• AURA-rahastot käsittää 
rakennerahastojen eli Euroopan 
aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan 
sosiaalirahaston (ESR+) lisäksi 
Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston 
(JTF). 
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Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027

Rahoitusosuudet maakunnittain (maakuntien liitot ja ELY-keskukset)
EU+valtio, vuodet 2021-2027, M€

Etelä-Karjala:
EAKR+valtio: 18,1
ESR+ +valtio: 13,9
JTF+valtio: 25,8
Yhteensä: 57,8 M€
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JTF osuus 44,6%
(EU-rahoista 47,4%) 



Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027

Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

• Keskittyy erityisesti pk-yritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä 
elinkeinolähtöiseen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan. 

• Kestävä kaupunkikehittäminen
− 8% ohjelman EAKR-rahoituksesta valtakunnallisesti kohdennetaan 

ekosysteemisopimusten mukaisesti
− Etelä-Karjalasta sopimuksen valtion kanssa on solminut Lappeenrannan 

kaupunkiseutu

• Vähintään 35 % EAKR-toimista tulee kohdistua ilmastotoimiin. 
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Etelä-Karjalan liiton EAKR-rahoitus
Innovatiivinen Suomi (toimintalinja 1)

• 1.1 Tutkimus- ja innovointivalmiuksien 
ja kehittyneiden teknologioiden 
käyttöönoton parantaminen 

− HUOM! 100% ÄES

• 1.2 Digitalisaation etujen 
hyödyntäminen kansalaisten, yritysten 
ja julkishallinnon hyväksi

• 1.3 Pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn 
parantaminen

Hiilineutraali Suomi (toimintalinja 2)

• 2.1 Energiatehokkuustoimenpiteiden 
edistäminen ja kasvihuonekaasu-
päästöjen vähentäminen

• 2.2 Ilmastonmuutokseen sopeutumisen, 
riskien ehkäisemisen ja katastrofi-
valmiuden ja -palautuvuuden 
edistäminen

• 2.3 Kiertotalouteen siirtymisen 
edistäminen

➢ Seuraava haku suunniteltu avattavaksi alkusyksyllä 2023
➢ Myöntövaltuutta 3,8 miljoonaa euroa (ml. ekosysteemisopimus) 
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Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto 
JTF = Just Transition Fund

Tavoitteena on turpeesta luopumisen oikeudenmukainen siirtymä 

• elinkeinoja monipuolistamalla, 

• toimialan työvoimaa sopeuttamalla sekä 

• ympäristöllisiä haittavaikutuksia korjaamalla.

JTF-toimintalinja 7: Oikeudenmukaisen siirtymän Suomi

• Erityistavoite: Turpeesta luopumisen alueellisesti oikeudenmukainen siirtymä

• Toimeenpano alueellisten oikeudenmukaista siirtymää koskevien suunnitelmien 
(eli alueellisten siirtymäsuunnitelmien) kautta



Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 

JTF-rahoituksella aikaan saatavaa toimintaa
Oikeudenmukaisen siirtymän rahoitusta osoitetaan 
Etelä-Karjalassa tunnistettuihin kehittämistarpeisiin ohjelmakauden 2021–2027 kuluessa

Etelä-Karjalan kehittämistarpeet ja tavoitteet

1. Aluetalouden uudistaminen ja vahvistaminen edellyttää uutta elinkeinotoimintaa ja osaamiseen 
panostamista

• Tavoitteena edistää Pk-yritysten kasvua ja kansainvälistymistä sekä yritystoiminnan jatkuvuutta

• Yrittäjien ja työntekijöiden osaamistason nostaminen, uudelleenkoulutus ja työvoiman saatavuuden varmistaminen

• Tuetaan uutta ja uudistuvaa liiketoimintaa (esim. yritysverkostojen kehittäminen, neuvonta- ja hautomopalvelut)

• Toiminnan nykyaikaistaminen ja tuotekehityksen tukeminen

2. TKI-investoinnit vaativat vahvaa panostamista

• Tavoitteena kehittää ja tukea uusiutuvan energian ratkaisuja

• Vahvistetaan innovointitoimintaa (esim. uudet innovaatiot turpeen korvaamiseksi) ja korkean tason tutkimustoimintaa

3. Turvetuotannosta poistuvien alueiden kunnostus avaa uusia mahdollisuuksia

• Turvesoiden ennallistamisen ja jälkikäytön tavoitteena on luoda uusia työpaikkoja, monipuolistaa elinkeinoelämää ja minimoida
turvetuotantoalueiden päästöjä.

• Ennallistamis- ja kunnostustöiden ohella suoalueille on mahdollista löytää uusia käyttötarkoituksia ja niitä voidaan hyödyntää lisääntyvässä 
luonnon virkistyskäytössä ja matkailussa.
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Toimenpiteiden kohdistaminen ja 
kohderyhmät
• JTF-rahaston toimenpiteet kohdistuvat turpeen tuotannon ja käytön romahtamisen 

aiheuttamiin sosioekonomisiin ja ympäristöllisiin haittavaikutuksiin ja niistä aiheutuviin 
kehittämistarpeisiin Etelä-Karjalassa.

• Siirtymän vakavimmat vaikutukset kohdistuvat Etelä-Karjalan maaseutukuntiin.

• Kohderyhmiä ovat siirtymästä kärsivät työntekijät ja yrittäjät ja heidän joukostaan 
erityisesti nuoret sekä yli 50-vuotiaat miehet.

• Toimia kohdennetaan erityisesti Älykkään erikoistumisen kärkiteemoihin 
➢uudistuva teollisuus ja yrittäjyys, 
➢vihreän siirtymän edelläkävijyys sekä 
➢elämystalouden vauhdittaminen
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Etelä-Karjalan liiton JTF-rahoitus

• JTF-rahoituksella pyritään lievittämään ilmastoneutraaliin talouteen 
siirtymisen vaikutuksia yhteiskunnassa ja taloudessa.

• JTF:n laajempi tavoite on huolehtia aluetalouksien uusiutumisesta ja 
monipuolistamisesta.
➢mahdollistaa hyvin monenlaiset kehittämistoimet

• Etelä-Karjalan elinkeinotoimintaa on suunnattava uudelleen aluetalouden 
tasapainottamiseksi.

➢ Ensimmäinen haku suunniteltu avattavaksi keväällä 2023

➢ Myöntövaltuutta 6,2 miljoonaa euroa
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ALUEIDEN KESTÄVÄN KASVUN JA 
ELINVOIMAN MÄÄRÄRAHA (AKKE)

MOKRA eli Maakunnan 
omaehtoinen 
kehittäminen

Sopimuksellinen yhteistyö

AIKO eli Alueellisten 
innovaatioiden ja 

kokeilujen käynnistäminen

➢ Käynnissä jatkuva haku
➢ Myöntövaltuutta tällä 

hetkellä n. 1,8 M€ AKKE
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AKKE-RAHOITUKSEN 
VALINTAPERUSTEET

AKKE-hankkeet 

1. edistävät maakuntaohjelman toimeenpanoa, 

2. edistävät Etelä-Karjalan elinvoimaa sekä elinkeinoelämän ja kehittämistoimijoiden toimintaedellytyksiä.

Em. yleisten valintaperusteiden 1. ja 2. lisäksi hankkeiden tulee vastata yhteen tai useampaan seuraavista 
painopisteistä: 

3. vahvistavat kuntien välistä elinkeinopoliittista yhteistyötä, 

4. vahvistavat Etelä-Karjalan sopeutumista toimintaympäristön äkillisiin muutoksiin (erityisesti koronan ja 
Ukrainan sodan vaikutukset), 

5. edistävät elinkeinojen viisasta uudistumista, 

6. luovat valmiuksia suorien EU-rahoitusten hakuun, 

7. edistävät kestävän metsäbiotalouden toimintaedellytyksiä, kilpailukykyä ja uudistumista, 

8. huomioivat rajamaakunnan erityispiirteet ja vaikutukset alueen kehitykselle (erityisesti matkailun 
toimintaedellytysten kehittäminen), 

9. edistävät energiasiirtymää kohti päästötöntä energiaa. 
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MINKÄ TYYPPISILLE HANKKEILLE  
AKKE-RAHOITUS SOPII?
/ Hankkeille, jotka toteuttavat 

maakuntaohjelmaa ja edistävät Etelä-
Karjalan elinvoimaa

/ Suhteellisen pienille ja kompakteille 
kehittämishankkeille

/ Hankkeiden maksimituki on 
pääsääntöisesti enintään 100 000 €

/ Esim. selvitys-, pilotointi- tai 
toimintamallin kehittämishankkeille 

/ Laajempien hankekokonaisuuksien 
suunnitteluun ja valmisteluun 

HUOM!

/ Maakunnan liitto ei voi myöntää tukea 

yksittäiselle yritykselle sen 

liiketoiminnan kehittämiseen 

/ Kehittämistukea ei voi käyttää yleisenä 

toimintatukena, jolla rahoitettaisiin 

tuensaajan tavanomaista toimintaa



ETELÄ-KARJALAN LIITON KÄYTÖSSÄ 
OLEVAT RAHOITUSVAIHTOEHDOT
EAKR eli Euroopan aluekehitysrahoitus JTF eli oikeudenmukaisen siirtymän 

rahoitus
AKKE eli alueiden kestävän kasvun ja 
elinvoiman tukemisen määräraha

Euroopan aluekehitysrahaston tavoitteena on 
tasoittaa alueellisia kehityseroja, luoda 
elinvoimaa, parantaa työllisyyttä, tukea 
kestävää kasvua ja lisätä kilpailukykyä.

Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta 
tuetaan alueita, ml. Etelä-Karjalaa, joihin 
ilmastoneutraaliuteen siirtyminen vaikuttaa 
merkittävästi.

Kansallisella AKKE-rahoituksella tuetaan 
maakuntaohjelmaa toteuttavia ja Etelä-
Karjalan elinvoimaa vahvistavia 
kehittämistoimia.

Rahoituksella vahvistetaan TKI-toimintoja, 
edistetään digitalisaatiota, tuetaan pk-
yritysten kasvua ja kilpailukykyä, edistetään 
energiajärjestelmän muutosta ja 
ilmastonmuutokseen sopeutumista sekä 
kiertotalouteen siirtymistä.

Rahoituksella kevennetään ilmastosiirtymän 
aiheuttamia sosioekonomisia kustannuksia ja 
tuetaan talouden monipuolistamista. 
Rahoituksella voidaan tukea aluetalouden 
uudistamista ja vahvistamista, osaamiseen 
panostamista, TKI-investointeja sekä 
turvetuotannosta poistuvien alueiden 
ennallistamista.

Rahoituksella voidaan mm. edistää 
rajamaakunnan sopeutumista 
toimintaympäristön äkillisiin muutoksiin ja 
vahvistaa esim. matkailun 
toimintaedellytyksiä, luoda valmiuksia 
suorien EU-rahoitusten hakuun ja tukea 
energiasiirtymää kohti päästötöntä energiaa.

Seuraava haku avautuu kesän 2023 jälkeen. Haku avautuu mahdollisuuksien mukaan 
alkuvuoden 2023 puolella.

Käynnissä on jatkuva haku, hakemukset 
käsitellään kuukausittain.

Lisätietoa hakuajoista ja -teemoista on 
saatavilla osoitteessa rakennerahastot.fi.

Lisätietoa hakuajoista ja -teemoista on 
saatavilla osoitteessa rakennerahastot.fi.

Lisätietoa ja hakuohjeet ovat Etelä-Karjalan 
liiton kansallisen rahoituksen verkkosivuilla.

Etelä-Karjalan maakuntaohjelma

https://rakennerahastot.fi/etusivu
https://rakennerahastot.fi/etusivu
https://liitto.ekarjala.fi/rahoitus/kansallinen-rahoitus/
https://liitto.ekarjala.fi/wp-content/uploads/2022/01/MAAKUNTAOHJELMA_netti.pdf
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ETELÄ-KARJALAN LIITON 
RAHOITUSHAUT 2023



TEITÄ PALVELEE ETELÄ-KARJALAN 
LIITON RAHOITUSTIIMI
rahoitus@ekarjala.fi

Rahoitusasiantuntija
Juha-Pekka Ryynänen
juha-pekka.ryynanen@ekarjala.fi
040 663 7641

Maksatustarkastaja
Anu Hannola
anu.hannola@ekarjala.fi
040 649 7705

Aluekehityspäällikkö
Heli Gynther
heli.gynther@ekarjala.fi
040 485 5109

Maaseutuasiamies
Jari Lantta
jari.lantta@ekarjala.fi
040 524 0540

Rahoitusasiantuntija
Marja Kälvälä
marja.kalvala@ekarjala.fi
040 674 3523
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