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Sisällöt nousevat alueiden tarpeista 1
• Tavoitteena on luoda edellytyksiä alueiden omiin
vahvuuksiin ja älykkääseen erikoistumiseen perustuvaan
kehittämiseen
• Ohjelmasisällöt suunnitellaan pääosin alueilla
• Rahoituspäätökset tehdään alueilla
• Ministeriöt ja alueet keskustelevat (sopivat)
valtakunnallisista teemoista
• Priorisointia on tehtävä <=> tulokset voitava osoittaa
• Kumppanuus kaikilla tasoilla takaa laadukkaan ohjelman
ja toimeenpanon
• Välittävien toimielimien osoitettava riittävä osaaminen ja
resurssit
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Sisällöt nousevat alueiden tarpeista 2
• Kaikessa toiminnassa huomioon suuret ilmiöt: työn ja teknologian
murros, eriarvoistuminen ja ilmastonmuutos
• Ohjelma rakentuu pääosin älykkäämmän ja sosiaalisemman
Euroopan kärkien ympärille.
• Ilmastonmuutoksen hillitsemiseen liittyvät toimet korostuvat
entisestään
• Pk-yritysten toimintaympäristön tukeminen rajallisesti
(neuvottelukysymys komission kanssa)
• Komission maakohtaiset suositukset ohjaavat sisältöä
• Tavoitteena rahastojen parempi synergia alueen haasteiden
ratkomiseksi
• Kansainvälisen ja teemakohtaisen yhteistyön tukeminen
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Tuettava toiminta vastaa tunnistettuihin
isoihin ilmiöihin/haasteisiin

Ilmastonmuutos

Eriarvoistuminen

-
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Kasvu ja liiketoimintaosaaminen
kansainvälistyminen, vienti
Arvoverkot, osaamiskeskittymät, t&k-infra
Elinkeinoelämän ja tutkimuslaitosten yhteistyö
T&K&I & kaupallistaminen
Julkiset hankinnat
Pk-yritysten toimintaympäristö, julkiset
investoinnit?
Koulutustasojen savutettavuus
Koulutus, työelämä ja T&K –integrointi
Joustavat koulutus- ja työelämäsiirtymät
Osaamisen ja osaamistarpeiden tunnistaminen
Maahanmuutto ja kotoutuminen
Työelämän ulkopuolelta työelämään pääsy
Työntekijöiden osallistuminen ja työhyvinvointi
Heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien
palvelut
Matalan kynnyksen työ- ja toimintapaikat
Syrjäytymisvaarassa olevien elämänhallinta
Avaukset, kokeilut, demonstraatiot, pilotit

Digitalisaatio
&
teknologian
murros

Työn
murros
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Rahoituksen kohdentamisesta päätetään
kansallisesti
Kaleva 22.5.2019:

” Harvaanasuttujen alueiden rahoitus uhkaa vähetä kymmenen
prosenttia. Paineet ovat kovat, mutta Itä- ja Pohjois-Suomi (IP) arvioivat
alueen saannoksi jatkossa noin 900 miljoonaa euroa.”
➢ Suomen saanto kasvaa 100 miljoonaa

➢ Alueellinen jako on kansallinen poliittinen ratkaisu
➢ Alueellisesta jaosta ei ole päätöksiä. Mistään ei ole toistaiseksi
pääteltävissä että IP-alueen rahoitus nousisi tai laskisi
Alue- ja rakennepolitiikan painopiste pysyy Itä- ja PohjoisSuomessa
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Koheesiopolitiikan 2021+ kansallisen
valmistelun rakenne ja toimijat
ALUEIDEN UUDISTUMISEN NEUVOTTELUKUNTA

T
E
M
S
I
H
T
E
E
R
I
S
T
Ö

Kumppanuusverkosto

Työpajat
Otakantaa.fi

Koheesio 2021+
kansallisen ohjelmatyön
valmisteluryhmä

Työpajat
Otakantaa.fi

Hallinto- ja lakivalmistelu
Valtioneuvoston
valmistelu

Alueiden valmistelu
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Ohjelmasisällöt valmistellaan vuonna 2019
Kevät 2021
Syksy 2020
Syksy 2019
Kevät 2019
Toimintaympäristön
haasteet
Komission kanta Suomen
investointitarpeista
koheesiopolitiikassa 2/19
Tavoitteiden asettaminen
Erityistavoitteiden,
tuettavan toiminnan ja
indikaattorien valmistelu
Kansallisen lainsäädännön
valmistelu alkaa
Hallintovalmistelu alkaa

VN linjaa tavoitteet,
painopisteet ja
hallintoa
Tukimuotojen,
tukityyppien ja
välineiden
valmistelu
Kaupunkipolitiikan
ja paikallisen
kehittämisen
valmistelu
Epäviralliset
neuvottelut
komission kanssa

Kevät 2020
Viralliset neuvottelut
komission kanssa
alkavat
Tukimuotojen,
tukityyppien ja
välineiden valmistelu
Kumppanuussopimusvalmistelu
Hallintovalmistelu
Digitaaliset palvelut

Rahoitusratkaisut
(EU ja kansallinen
viimeistään
syksyllä 2020)
Ohjelma-asiakirjan
kuuleminen
VN hyväksyy
ohjelman ja
kumppanuussopim
uksen komissioon
toimitettavaksi
Viralliset
neuvottelut
komission kanssa
Hallinto- ja
digivalmistelu

Hallintovalmistelu
(rahoituksen
hakeminen
tietojärjestelmässä
aukeaa)
Ohjelman toteutus
alkaa

2021-2027
Ohjelman
toteutuskausi
Välitarkastelu 2025
→ rahoituksen
loppuosan
kohdennus

Kansallinen
lainsäädäntö valmis
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