
Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 

Älykäs erikoistuminen ja 
digitaalinen siirtymä osana 

kevään EAKR-hakua

Webinaari 25.4.2022



Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 

OHJELMA
10.00 – 10.10 Tilaisuuden avaus, Eero Vilhu, EUROPE DIRECT Kainuu, Kainuun liitto

• Kainuun liiton EAKR kevään 2022 rahoitushaun aikataulu ja teemat

10.10 – 10.45 Kainuun Älykkään Erikoistumisen Strategian painopisteet, Jouni Ponnikas ja Paula Karppinen, 
Kainuun liitto

• Älykkään erikoistumisen kokonaisuus ja teemat

• Teema 4 – digitaalinen siirtymä: digitaalisen siirtymän keskeinen sisältö ja rooli Kainuun RIS3-ohjelmassa

• Älykkään erikoistuminen hankkeet osana kevään 2022 EAKR rahoitushakua: Uudistuva ja osaava Suomi, Alue- ja 
rakennepolitiikan ohjelma 2021–2027, Toimintalinja 1.1

10.45 – 11.30 INNO PROVEMENT -hanke, Ninetta Chaniotou ja Markus Leinonen, Kainuun liitto

• Hankkeen toimenpidesuunnitelma

• Mitä on tehty tähän mennessä: toteutuneet hankkeet ja INNO PROVEMENT-hankkeen näkökulma digitaaliseen 
siirtymään

• Moniulotteinen ja poikkileikkaava näkökulma toimenpidesuunnitelman toteuttamiseen

11.30 – 11.45 Hyvän hankehakemuksen elementit, Paula Karppinen ja Ninetta Chaniotou, Kainuun liitto

• INNO PROVEMENT-toimenpidesuunnitelman kriteereiden yhteys hankkeiden yleisiin kriteereihin

11.45 – 12.00 Kysymyksiä ja keskustelu
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Uudistuva ja osaava Suomi 2021−2027
Ohjelmassa on kuusi toimintalinjaa:

1. Innovatiivinen Suomi (EAKR): Tavoitteena on edistää alueiden ja yritysten elinkeino- ja työelämälähtöisiä tutkimus- ja 
innovointivalmiuksia ja uusien teknologioiden käyttöönottoa. Rahoituksella vauhditetaan pk-yritysten kasvua ja 
kilpailukykyä. Lisäksi tavoitteena on hyödyntää digitalisaatiota kansalaisten, yritysten ja julkishallinnon hyväksi.

2. Hiilineutraali Suomi (EAKR): Tavoitteena on edistää energiatehokkuutta ja kiertotaloutta, sekä vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjä. Rahoitusta kohdennetaan myös toimiin, joilla varaudutaan ilmastonmuutokseen.

3. Saavutettavampi Suomi (EAKR): Tavoitteena on tukea pk-yritystoimintaa Itä- ja Pohjois-Suomessa kehittämällä 
paikallista tieliikenneinfrastruktuuria harvaan asuttujen alueiden erillisrahoituksella.

4. Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi (ESR+): Tavoitteena on tukea työllisyyttä, osaamista, työelämän 
kehittämistä, jatkuvaa oppimista ja joustavia koulutuspolkuja.

5. Sosiaalisten innovaatioiden Suomi (ESR+): Tavoitteena on tukea lastensuojelun asiakkaana olevien sekä erityisesti 
kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten elämäntilannetta ja pärjäämistä.

6. Aineellista puutetta torjuva Suomi (ESR+): Tavoitteena on auttaa heikommassa asemassa olevia tarjoamalla tukea 
elintarvikkeiden ja perushyödykkeiden hankintaan. Samanaikaisesti pyritään tarjoamaan muita palveluja, joilla avunsaajien 
tilannetta parannetaan.

+ erillisenä kokonaisuutena Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF) 
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Hakuaikataulu
Kainuun liitto

• 1. haku, toukokuu – kesäkuu 2022 (avataan vkolla 18)
− 3 M€ (EAKR+valtio)
− TL 1 ja 2 kaikki erityistavoitteet (3+3 kpl)

• 2. haku, tammikuu 2023
− 3 M€ (EAKR+valtio)
− TL 1 ja 2 kaikki erityistavoitteet

• 3. haku, syyskuu 2023
− Jaettava rahoitus myöntövaltuuksista riippuen

• 4. haku, helmikuu 2024

• 5. haku, syyskuu (?) 2024

• jne.
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Erityistavoitteet
EAKR TL1 Innovatiivinen Suomi 

• 1.1. Tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja kehittyneiden teknologioiden käytt.oton parantaminen (100% ÄES)

• 1.2. Digitalisaation etujen hyödyntäminen kansalaisten, yritysten ja julkishallinnon hyväksi 

• 1.3. Pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn parantaminen

EAKR TL 2 Hiilineutraali Suomi 

• 2.1. Energiatehokkuustoimenpiteiden edistäminen ja kasvihuonepäästöjen vähentäminen

• 2.2. Ilmastonmuutokseen sopeutumisen, riskien ehkäisemisen ja katastrofivalmiuden ja -palautuvuuden 

edistäminen

• 2.3. Kiertotalouteen siirtymisen edistäminen

EAKR TL 3 Saavutettavampi Suomi (vain Itä- ja Pohjois-Suomi)

• 3.1. Alueellisen ja paikallisen saavutettavuuden kehittäminen
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Hakuaikataulu
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (Kainuun rahoituskehys)

• Yrityksen kehittämisavustuksessa on käynnissä jatkuva haku 14.3.-31.12.2022 

• Toimintaympäristön kehittämisavustuksen haku tulee olemaan ajalla 1.9.-31.10.2022 ja siitä avataan 
kaksi erillistä hakua:

- Toimintaympäristön kehittämisavustus elinkeinoelämäverkottuneille hankkeille: 
o Toimintalinja 1 Innovatiivinen Suomi: erityistavoite. 1.1.

- Toimintaympäristön kehittämisavustus: 
o Toimintalinja 1 Innovatiivinen Suomi: erityistavoitteet 1.1, 1.2 ja 1.3 sekä 
o Toimintalinja 2 Hiilineutraali Suomi: erityistavoitteet 2.1, 2.2 ja 2.3

• Ympäristö-EAKR-hankkeiden haku käynnistyy toukokuussa
− Toimintalinja 1 Innovatiivinen Suomi, erityistavoite 1.1 sekä 
− Toimintalinja 2 Hiilineutraali Suomi, erityistavoitteet 2.2 ja 2.3. 

• ESR+ hankkeiden haku käynnistyy samaan aikaan heti toukokuussa. Haettavissa 
− Toimintalinja 4 Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi kokonaisuudessaan, erityistavoitteet 4.1, 4.2 ja 4.3. 
− Haut päättynevät elokuun puolivälissä
− Toimintalinjan 5 Sosiaalisten innovaatioiden Suomi haku on auki ensimmäisen kerran vasta syksyllä
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Avoimet haut ja hakuaikataulu

• Julkaistaan rakennerahastot.fi –verkkosivuilla

• Ohjelman virallinen avaustilaisuus 12.5.2022 – kaikille avoin verkossa
− Ilmoittautuminen 4.5. mennessä -

https://link.webropolsurveys.com/EP/FF210D0F94B3A957

• Kainuun liiton 1. haun hakuinfo 10.5.2022, tiedotetaan 
tarkemmin lähipäivinä
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Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 

Rahastot ja rahoittajat Kainuussa

Rahastot

• EAKR Euroopan aluekehitysrahasto

• ESR Euroopan sosiaalirahasto 

• JTF Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (uusi)

Kainuun liitto

• Alueellinen kehittämistuki (Alueiden kehittämistä ja alueen kuntien välisen elinkeinopoliittisen yhteistyön edistämistä 
koskeviin kehittämishankkeisiin), EAKR

• Perusrakenteen investointituki (Käyttöomaisuuden hankkimiseen tai sen muutos- ja parannustöihin perusrakenteen 
kehittämistä), EAKR

• Kuntien pienimuotoinen liikenneinfrastruktuuri

• Oikeudenmukainen siirtymä, JTF

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

• Yritystuet, EAKR

• Ympäristöön liittyvät kehittämishankkeet, EAKR

• Liikennehankkeet, EAKR

• Oikeudenmukainen siirtymä, JTF 

• Työllisyys-, koulutus- ja sosiaalinen osallisuus, ESR+


