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Olika former av finansieringsprogram – erilaisia
rahoitusohjelmia

EU program/ohjelmia
•
•

•
•

•

National/kansallisia program/ohjelmia

Europeiska regionalfonden/Euroopan
aluekehitysrahasto (ERUF/EAKR) (2,5
milj/år)
Europeiska socialfonden/Euroopan
sosiaalirahasto (ESF) (1,5)
Interreg Botnia Atlantica
Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling (EJFLU)
/Euroopan maaseudun kehittämisen
maatalousrahasto (7,0)
Europeiska havs- och
fiskerifonden/Euroopan meri- ja
kalatalousrahasto (EMKR)

•

Regionala innovationer och försök/
–
–

•

Tillväxtavtalet/Kasvusopimus –
Vaasa/TEM (0,5)
Föregripande
strukturomvandling/Ennakoidun
rakennemuutoksen toimet (ERM)
(0,25)

Nationellt men med regional
representation:
–
–

Business Finland
Finnvera

•

REGIONAL COUNCIL OF OSTROBOTHNIA
www.obotnia.fi facebook.com/obotnia

Valmistelu kahdella suuralueella: IP ja ELSA
Itä- ja Pohjois-Suomen (IP)
valmistelua koordinoi PohjoisPohjanmaan liitto
Etelä- ja Länsi-Suomen (ELSA)
valmistelua koordinoi Uudenmaan liitto
➢ ELSA tavoittelee yhtä yhteistä
ohjelmaa
➢ IP esittänyt omaa erillistä
ohjelmaa
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NUTS2:
• Pohjois- ja Itä-Suomi, Länsi-Suomi ja
Etelä-Suomi ovat siirtymäalueita.
• Helsinki-Uusimaa ja Ahvenanmaa ovat
kehittyneempiä alueita.

Etelä- ja Länsi-Suomen valmistelun lähtökohtia
• Korostetaan kasvun ja kestävän kehityksen näkökulmia koko
maassa yhden yhteisen ohjelman kautta.
• Rahoituksen nykyistä tasaisempi jakautuminen on tarpeen
– Siirtymäalueet muodostavat yhden tukikokonaisuuden, jossa resurssit
jaetaan nykyistä tasapuolisemmin ja mahdollistetaan maakuntarajat
ylittävä joustava hankeyhteistyö.

• Korostetaan aluelähtöisyyttä, tuloksellisuutta, vaikuttavuutta ja
kerrannaisvaikutuksia.
• Ohjelman tulee perustua moderniin ja joustavaan
aluekehittämiseen.
• Aluekehittämiseen tarvitaan laaja-alainen aluekehityksen
2030-luvun kokonaiskuva, jossa määritellään keskeiset
tavoitteet kansallisen ja/tai EU-perustaisen rahoituksen osalta
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– Monirahastoisuuden hyödyntäminen, kehittämiskokonaisuudet eri
rahoitusinstrumentteja hyödyntäen

Miksi rahoituksen nykyistä tasapuolisempi
jakautuminen on perusteltua?
• Koheesiopolitiikka on ollut onnistunutta ja Itä- ja Pohjois-Suomi ovat
kuroneet kiinni aluekehityseroa muuhun Suomeen.
– Helsinki-Uusimaan positio on muita suuralueita vahvempi, mutta suuralueiden
erot ovat pikemmin tasoittuneet kuin kasvaneet.

• Helsinki-Uusimaalla on absoluuttisen kilpailukyvyn tunnusluvuilla ja
muutosdynamiikkaan liittyvän kehityksen perusteella paremmat
lähtökohdat ja positio kuin muilla suuralueilla.
➢ Alueen kasvun ja kilpailukyvyn vahvistaminen on
jatkossakin koko maan edun mukaista.
• Enemmän painotusta koheesiosta paikkaperusteisuuteen,
aluelähtöisyyteen, kasvuun ja erilaisten alueiden potentiaaliin,
vähemmän keinotekoisia rajoja ja esteitä fiksulle
aluekehittämiselle!
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alueellinen ohjelmavalmistelu
Kumppanuusvalmistelu alueilla
Hallintomalli
Etelä- ja Länsi-Suomessa
- alustavia näkemyksiä
tavoitteista
tulevalle28.1.2019
ohjelmakaudelle
Tiina Huotari
ELSA-valmisteluryhmä

Välittävän toimielimen tehtävät
(Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista 356/2014, 17§)

1. Tuen myöntämis- ja maksatuspäätökset
2. Sääntöjenvastaisten menojen johdosta tehtävästä
aiheettomasti maksetun tuen takaisinperintä ja muut korjaavat
toimenpiteet
3. Tuensaajille maksettujen menojen hallinnolliset ja paikan
päällä tehtävät varmennukset
4. Tiedotus ja viestintä yleisölle, hakijoille ja tuensaajille
5. Tuensaajille maksettujen menojen lainmukaisuuden
vahvistaminen todentamisviranomaiselle kerran vuodessa
6. Hallintoviranomaisen avustamisesta seurantakomiteatyössä ja
ohjelman täytäntöönpanokertomusten laatimisessa Euroopan
komissiolle.

Ohjelmavalmistelun tilannekatsaus
Missä mennään? Mitä tulossa?

Kevät 2019
Toimintaympäristön haasteet
Komission kanta Suomen
investointitarpeista
koheesiopolitiikassa 2/19
Tavoitteiden asettaminen
Erityistavoitteiden, tuettavan
toiminnan ja indikaattorien
valmistelu
Kansallisen lainsäädännön
valmistelu alkaa
Hallintovalmistelu

Syksy 2019
Neuvottelu- ja
valmistelutiekartta
komission kanssa
6/19
VN linjaa tavoitteet,
painopisteet ja
hallintoa
Tukimuotojen,
tukityyppien ja
välineiden valmistelu
Kaupunkipolitiikan ja
paikallisen
kehittämisen
valmistelu
Epäviralliset
neuvottelut
komission kanssa

Kevät 2020
VN linjaa
kaupunkipolitiikasta ja
paikallisesta
kehittämisestä
Tukimuotojen,
tukityyppien ja
välineiden valmistelu
Kumppanuussopimusvalmistelu
Epäviralliset
neuvottelut komission
kanssa
Hallintovalmistelu

Syksy 2020
Rahoitusratkaisut
(EU ja kansallinen
viimeistään syksyllä
2020)
Ohjelma-asiakirjan
kuuleminen
Epäviralliset
neuvottelut
komission kanssa
VN hyväksyy
ohjelman ja
kumppanuussopimuk
sen komissioon
toimitettavaksi
Hallintovalmistelu
Kansallinen
lainsäädäntö valmis

Kevät 2021
Viralliset neuvottelut
komission kanssa
Hallintovalmistelu
(rahoituksen
hakeminen
tietojärjestelmässä
aukeaa)
Ohjelman toteutus
alkaa

2021-2027
Ohjelman
toteutuskausi
Välitarkastelu 2025
→ rahoituksen
loppuosan
kohdennus

Väliaikatietoa TEM:stä
• ”Ohjelmavalmistelu ei ole kesän aikana juurikaan
edistynyt. Työstämme pikkuhiljaa eteenpäin ohjelmaan
aineksia. Poliittisia linjauksia ei ole vielä saatu.”
• ”Komissio tulee kiinnittämään erityistä huomioita PO 1
mahdollistavaan edellytykseen eli ÄES:ään sekä
alueellisesti että kansallisesti… Käynnistämme TEM:ssä
lähiviikkoina myös alkuun sisäistä keskustelua
kansallisen strategian osalta. Palataan tähän
tarkemmin.”

Strategi för innovation och tillväxt i Österbotten 2019–2022: Smart specialisering/S3
Pohjanmaan innovaation ja kasvun strategia 2019–2022 – Älykäs erikoistuminen/ÄES

Behov av utvecklingsåtgärder

ÖSTERBOTTENS FÖRBUND
www.obotnia.fi facebook.com/obotnia

Komissiolta saatu vastauksia eräisiin
kysymyksiin

Mitkä koheesiopolitiikan sisällöt ovat jatkossa?
(ya art. 4, trilogien alustava neuvottelutulos 6.3.2019)

Rakennerahastojen tuki kohdistettaisiin viiden teeman ympärille:
1. Kilpailukykyisempi, älykkäämpi Eurooppa edistämällä innovatiivisia ja
älykkäitä taloudellisia muutoksia;
2. Vihreämpi, vähähiilinen kohti hiilipäästöttömyyttä siirtyvä ja joustava
Eurooppa edistämällä puhdasta ja oikeudenmukaista energiakäännettä,
vihreitä ja sinisiä investointeja, kiertotaloutta, ilmastonmuutoksen lieventämistä
ja riskien ennaltaehkäisyä ja hallintaa;
3. Yhteenliitetympi Eurooppa lisäämällä liikkuvuutta ja tieto- ja
viestintätekniikan alueellista yhteenliittämistä;
4. Sosiaalisempi ja osallistava Eurooppa panemalla täytäntöön Euroopan
sosiaalisten oikeuksien pilari
5. Lähempänä kansalaisia oleva Eurooppa edistämällä kestävää ja integroitua
kehitystä kaiken tyyppisillä alueilla sekä paikallisia aloitteita.
Maaraportissa komissio suosittelee Suomelle käyttöön toimintapoliittiset tavoitteet 1 ja 4a

Ohjelmavalmistelun eteneminen ja
jatkotoimenpiteet
•

Varojen jakoa koskeva edunvalvonta
–
–

Rahoituksen laskentaperusteet
rahoituksen jakautuminen eri kriteerien mukaan
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HUOM! Saantoluvuista otetaan mm. teknisen tuen ja ”korvamerkityt” rahoitukset
pois → loput jaetaan alueiden välillä
Laaksonen
9.10.2019
-Hanna
Jaettava
rahoitus on käytännössä
pienempi kuin taulukossa esitetty

Laskennallinen saanto kriteerien perusteella
kehittyneet
alueet
Siirtymäalueen
kriteerien
mukaan

=

NSPA

Suomen RRkokonaissaanto
1 485 m€

Virtuaalilaskenta

Suomen saannon jakautuminen aluekategorioihin

Korvamerkittyjä, ei
voida ohjata muille
alueille

Kehittyneet
alueet
179,5 M€
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Hanna Laaksonen

Siirtymäalueiden rahoitus
jaetaan kansallisissa
neuvotteluissa ELSAn ja
IP:n välillä

NSPA
272,8 M€

9.10.2019

Siirtymäalueet
1032,7 M€

Skenaarioita
rahoituksen
jakautumista eri
kriteerein
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Hanna Laaksonen

9.10.2019

EU-rahoitus asukasta kohden/v. 2014-2020 (arvio)
(ml. kestävä kaupunkikehittäminen, pl. valtakunn. toiminta ja tekninen tuki)
Maakunta
EAKR/as./v. ESR/as./v.
Lappi
72
34
Kainuu
68
32
Pohjois-Karjala
64
30
Etelä-Savo
64
30
Pohjois-Savo
59
27
Keski-Pohjanmaa
48
23
Pohjois-Pohjanmaa
45
21
Keski-Suomi
15
12
Satakunta
12
8
Kymenlaakso
13
7
Etelä-Karjala
14
5
Päijät-Häme
13
5
Etelä-Pohjanmaa
10
5
Pirkanmaa
6
6
Pohjanmaa
7
4
Kanta-Häme
6
4
Varsinais-Suomi
4
3
Uusimaa
2
2
Yhteensä
19
10

18

yht.
106
100
94
94
86
71
66
27
20
20
19
18
15
12
11
10
7
4
29

Business driven innovation system – RDIspending/Year
EU/National
Regional
Public
€
13,6

Private
€
190 billion
University
sector
€
35,0

REGIONAL COUNCIL OF OSTROBOTHNIA
www.obotnia.fi facebook.com/obotnia

Rahoituksen jakautuminen siirtymäalueiden kriteerien mukaisesti

Lisäksi NSPA 272,8 M€
IP-alue
39 %

Etelä-Suomi
29 %

Länsi-Suomi
32 %
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Jako tarkoittaa (ohjelmakauden aikana):

Asukasta kohden

Etelä-Suomi

299,5 M€

36,9 €/asukas/vuosi

Länsi-Suomi

330,5 M€

34,3 €/asukas/vuosi

IP

402,8 M€

+ NSPA (30 €/asukas/vuosi)

272,8 M€

Hanna Laaksonen

9.10.2019

74,3 €/asukas/vuosi

Rahoituksen jakautuminen 2021-2027 – koko Suomi
Siirtymäalueen kriteerit

Kehittyneet
alueet
12 %
Etelä-Suomi
20 %
NSPA
18 %
Länsi-Suomi
23 %
IP-alue
27 %

Jako tarkoittaa (ohjelmakauden aikana):
Etelä-Suomi
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Asukasta kohden

299,5 M€

36,9 €/as./vuosi

Länsi-Suomi

330,5 M€

34,3 €/as./vuosi

IP

402,8 M€

+ NSPA (30 €/asukas/vuosi)

272,8 M€

Kehittyneet alueet

179,5 M€

Hanna Laaksonen

9.10.2019

74,3 €/as./vuosi
15,6 €/as./vuosi

Siirtymäalueiden rahoituksen jakautuminen
nykykriteereillä
Itä- ja Pohjois-Suomen esitys ohjelmavalmisteluun (ns. TEM:n ohje2):
”Itä- ja Pohjois-Suomeen tulee kohdentaa vähintään nykyistä ohjelmakautta
vastaava rahoitus. Kansallisessa päätöksenteossa tulee huomioida
koheesiopolitiikan rahoituksen ansaintamekanismi.”
Nykykauden jakosuhteen mukaan

Kehittyneet
alueet
12 %

ELSA
29 %

ELSA
17 %
298,9 M€

IP
71 %
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Hanna Laaksonen

Rahanjako nykykauden osuuksien (%) mukaan

9.10.2019

IP
71 %
729,2 M€

Botnia Atlantica - Fjärde programmet över Kvarken
2014-2021

36,4 M€ + Norge
6 M€?

Niklas Ulfvens
18012018

Central Baltic: ERUF 122,4 M€

Programområden 2014-2020 som
berör Finland

Botnia
Atlantica
ERUF 36,4 M€
+ No 6 M€

Nord
ERUF 42 M€ + No 17,3
M€
Norra Periferin: ERUF 50
M€ + none EU 9 M€

Kommissionens förslag våren 2018: från
crossborder till havsprogram 2021-2027

Parlamentets beslut januari 2019 plus
medlemsländernas (majoriteten) åsikt:
Havsgränser som tidigare med i crossborder.
Betyder inte automatiskt att vi får ett nytt
program utan måste jobbas för det.

Present situation
Current Botnia-Atlantica
programme 2014-2020:

•

• Financial span – 46 projects
• Geographical span – 6 regions
in 3 countries
• 97 unique organisations
participate
➢ 41 organisations participate
in at least 2 projects
➢ 13 organisations participate
in at least 5 projects

•

• The current Botnia-Atlantica
programme works closely with
the regions, universities, NGOs,
municipalities and the citizens.

•

March 2019: Joint position paper for
continuing the Botnia-Atlantica
programme in the same
geographical area as the current
programme, signed by the Regional
Councils of Ostrobothnia, Central
Ostrobothnia and Southern
Ostrobothnia
Mötesplats Lycksele May 2019: Joint
political position paper by Regional
Council of Ostrobothnia, Region
Västerbotten and Nordlands fylke,
stating a strong commitment to

continuing the Botnia-Atlantica
programme

September 2019: Joint declaration of
intent to the responsible Ministers, for
a continuing of the Botnia-Atlantica
programme in the same
geographical
area as the current
ÖSTERBOTTENS FÖRBUND – POHJANMAAN
LIITTO
www.obotnia.fi facebook.com/obotnia
programme

A new Botnia-Atlantica programme
Basis for a new Botnia-Atlantica programme 2021-2027:
• European Commission: Focus on border areas with lots of
existing cooperation – functioning regions
• Border regions with strong existing cooperation have the best
opportunities for further economic growth and cohesion
across all sectors

➢ The Botnia-Atlantica region today is a functioning region,
with established cooperation between authorities,
universities, businesses and the inhabitants.
➢ The strong unity in the Botnia-Atlantica region is manifested
in the formation of an EGTC, which is a step further in the
chain of established partnerships and a result of many
years of determined cross-border cooperation and
building of networks and trust

