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Sisältö 
Maakuntaliiton myöntämä rahoitus:

• Uudistuva ja osaava Suomi 2021–
2027, maakuntaliiton osalta EAKR, 
JTF 

• Alueellisten innovaatioiden ja 
kokeilujen käynnistäminen,  AIKO-
rahoitus

• Alueiden kestävän kasvun ja 
elinvoiman tukeminen, AKKE-
rahoitus 

©Jaakko Kilpiäinen



Tuensaajat

Julkis- ja yksityisoikeudelliset oikeushenkilöt, mm. kunnat, tutkimus- ja 
koulutusorganisaatiot, elinkeinojen kehittämisorganisaatiot, julkisomisteiset 
teknologia- ja osaamiskeskukset, järjestöt ja yhdistykset. 

Maakuntaliitto ei voi myöntää tukea yksittäiselle yritykselle sen oman liiketoiminnan 
kehittämiseen. Yritysten hankerahoitusta haetaan ELY-keskuksen kautta.



Rahoituksen reunaehtoja
• Hankkeiden tulee toteuttaa POKAT maakuntaohjelmaa
• Tuettavan toiminnan tulosten tulee olla yleisesti 

hyödynnettävissä 
• Rahoitusta ei myönnetä yleisenä toimintatukena
• Rahoitus ei ole suunnattu yksittäisten tapahtumien 

toteuttamiseen tai markkinointiin



Alueiden kestävän kasvun ja 
elinvoiman tukeminen, AKKE
• AKKE on kansallinen rahoitusväline, jonka TEM osoittaa maakuntien liitoille.

• Rahoitusta voidaan myöntää: 
• POKAT maakuntaohjelman ja hallituksen aluekehittämispäätöksen toimeenpanoa edistäviin, selkeästi 

rajattuihin ja konkreettisiin kehittämishankkeisiin.
• Rajattuun teemaan kohdennettuihin selvityksiin tai vastaaviin, jos niillä on uutuusarvoa ja laajaa 

hyödynnettävyyttä maakunnassa.
• Pienehköihin demonstraatioihin ja kokeiluihin, joilla voidaan käynnistää maakunnallisesti merkittäviä 

uudistus- ja kehitysprosesseja.

• Rahoituksen ulkopuolelle jäävät mm:
• Yksittäiset tapahtumat ja tilaisuudet, investoinnit ja muut fyysiset rakenteet, hakijan normaalista 

toiminnasta aiheutuvat kustannukset

• Hankkeiden kokonaiskustannukset pääsääntöisesti max. 50 000 euroa.

• Tuki max. 80 % hankkeen kokonaiskustannuksista.

• Haku on jatkuva ilman määräaikoja.
Lisätietoja: pohjois-karjala.fi/akke

Ulla-Riitta Pölönen, p. 050 477 1023
Maarit Siitonen, p. 0400 668 149

etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi



Alueellisten innovaatioiden ja 
kokeilujen käynnistäminen, AIKO 
• Pohjois-Karjalassa rahoitusta voidaan kohdistaa Venäjän hyökkäyssodan organisaatioille 

aiheuttamien haittojen minimointiin ja toimintojen uudelleen suuntaamiseen. Hankkeiden 
tulee tukea maakuntaohjelman toteuttamista.

• Soveltuu selkeästi rajattuihin konkreettisiin pieniin kehittämis-, kokeilu- ja 
selvityshankkeisiin, joilla käynnistetään toimintojen uudelleen suuntaamista ja uudistus- ja 
kehitysprosesseja.

• Pienimuotoiset investoinnit mahdollisia osana kehittämishanketta.

• Hankkeiden kokonaiskustannukset pääsääntöisesti max. 50 000 euroa.

• Tuki voi kattaa enintään 80 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Hankkeissa, joihin sisältyy 
investointi, tuki voi kattaa enintään 70 % kokonaiskustannuksista

• Jatkuva haku, hakemusten käsittelyyn ottoajat nettisivuilla

Lisätietoja: pohjois-karjala.fi/aiko
Ulla-Riitta Pölönen, p. 050 477 1023 

Tiina Moisala, p. 040 702 1575 
etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi
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Uudistuva ja osaava Suomi 
2021–2027 EU:n alue- ja 
rakennepolitiikan 
ohjelma tukee elinkeino-, 
energia-, ilmasto-, innovaatio-, 
koulutus- ja työllisyyspolitiikkaa 
sekä syrjäytymisen ja 
köyhyyden vastaista työtä.

EAKR ESR+ JTF

https://rakennerahastot.fi/uudistuva-ja-osaava-suomi
https://rakennerahastot.fi/uudistuva-ja-osaava-suomi
https://rakennerahastot.fi/uudistuva-ja-osaava-suomi
https://rakennerahastot.fi/uudistuva-ja-osaava-suomi


Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 

Euroopan 
aluekehitysrahasto
• Euroopan aluekehitysrahaston 

tavoitteena on tasoittaa maiden ja 
alueiden välisiä kehityseroja, luoda 
elinvoimaa, parantaa työllisyyttä, tukea 
kestävää kasvua ja lisätä kilpailukykyä.

• Rahastosta tuetaan näitä tavoitteita 
rahoittamalla erilaisia kehittämis- ja 
investointihankkeita.

• TKI-toiminta ja pk-
yritysten tukeminen kulmakivinä.



Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 

Toimintalinja 1: Innovatiivinen Suomi
Erityistavoite 1.1. Tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja
kehittyneiden teknologioiden käyttöönoton kehittäminen
ja parantaminen

• Tavoitteena elinkeinoelämälähtöisen innovaatiotoiminnan edistäminen ilmasto- ja 
kestävän kehityksen tavoitteet huomioiden.

• Rahoituksella tuetaan erityisesti elinkeinoelämän tarpeista lähtevien innovatiivisten ja älykkäiden 
ratkaisujen, avointen toimintamallien sekä kokeilu-, pilotointi-, demonstraatio- ja 
oppimisympäristöjen sekä tutkimusinfrastruktuurien kehittämistä ja yhteiskäyttöä.

• Edistetään pk-yritysten tuotteiden, materiaalien, palvelujen ja tuotantomenetelmien kehittämistä, 
pilotointia ja kaupallistamista sekä uusien teknologioiden hyödyntämistä. 

• Toiminnan tuloksena tiedon ja osaamisen jakaminen on parantunut sekä julkisten ja yksityisten 
toimijoiden yhteiskehittäminen on lisääntynyt.

• Rahoitusta voidaan myöntää vain Pohjois-Karjalan älykkään erikoistumisen strategiaa tukeviin 
hankkeisiin.



Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 

Toimintalinja 1: Innovatiivinen Suomi
ET 1.2: Digitalisaation etujen hyödyntäminen kansalaisten, 
yritysten ja julkishallinnon hyväksi

• Toiminnan pääasiallisena lopputuloksena digitalisaation käyttö ja sen hyödyntämiseen 
liittyvä osaaminen on kasvanut ja eri toimijoiden yhteistyö lisääntynyt.

• Edistetään digitalisaation ja sitä hyödyntävien teknologioiden käyttöä TKI-toiminnassa, 
yksityisen ja julkisen sektorin haasteissa ja kehittämisessä, palvelujen kehittämisessä ja 
saavutettavuudessa (esim. avoin data, robotiikka, automaatio, IoT, kyberturvallisuus, data-
analytiikka, tekoäly).

• Tuetaan julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden yhteistyötä ja palvelujen 
yhteiskehittämistä ja parannetaan tietojen hyödynnettävyyttä kehittämällä yhteentoimivuutta.

• Toiminnan tuloksena on luotu uutta liiketoimintaa ja kasvua sekä tehostettu yhteiskunnan 
toimintoja.

• Lisäksi paikkariippumattoman työn, etätyön ja monipaikkaisen asumisen mahdollisuudet ovat 
aiempaa paremmat.



Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 

Toimintalinja 2: Hiilineutraali Suomi
ET 2.1: Energiatehokkuustoimenpiteiden edistäminen 
ja kasvihuonepäästöjen vähentäminen

• Toiminnalla tavoitellaan kasvihuonekaasupäästöjen merkittävää alenemista ja 
uusiutuvien kotimaisten energiamuotojen hyödyntämistä.

• Edistetään pk-yritysten hiilineutraalisuutta edistävien tuotteiden, materiaalien, 
palvelujen ja tuotantomenetelmien kehittämistä ja pilotointia.

• Tuetaan energiatehokkuutta ja siihen kytkeytyvää uusiutuvaa energiaa koskevaa 
yhteistyötä yrityssektorin, kuntien, tutkimustahojen ja kolmannen sektorin kanssa.

• Kehitetään energiatehokasta puurakentamista, rakentamisen kestävyyttä ja pitkään 
hiiltä sitovia tuotteita ja tuotantotapoja sekä rakentamisen ja rakennusten käytön 
energia- ja materiaalitehokkuutta huomioiden rakennusten koko elinkaari

• Lisätään alueiden ja elinkeinoelämän tietämystä energiaratkaisuista ja –
tehokkuudesta. 



Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 

Toimintalinja 2: Hiilineutraali Suomi
ET 2.3: Kiertotalouteen siirtymisen edistäminen

• Toiminnan lopputuloksena kiertotalouden toimintaperiaatteet on 
juurrutettu osaksi yhteiskunnan eri toimialojen käytäntöjä. Lisäksi 
tuloksena on syntynyt uudenlaisia ratkaisuja, innovatiivisia toimintamalleja ja 
yhteistyömuotoja kiertotalouden vauhdittamiseksi.

• Tuetaan ympäristöä säästävien tuotteiden, materiaalien, tuotantomenetelmien ja 
ekologisen kompensaation pilotointia, käyttöönottoa ja kaupallistamista.

• Kehitetään toimintamalleja jätteen synnyn ehkäisyyn ja uudelleenkäyttöön sekä 
tuotteita korvaavien palvelujen kehittämiseen.

• Edistetään ympäristö-, metsä-, vesi- ja luonnonvaratietojen digitaalista 
hyödyntämistä luonnonvarojen kestävän käytön edistämiseksi.

• Tuetaan lajittelua, kierrätystä ja kestäviä logistiikkaketjuja edistävien palvelu-
konseptien kehittämistä



Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 

Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto, JTF
• Uusi rahoitusväline, joka otetaan käyttöön v. 2023
• Rahastolla vastataan turvetuotannon vähentämisestä 

aiheutuviin taloudellisiin, sosiaalisiin ja ympäristöllisiin 
haittavaikutuksiin

• Turpeen energiakäytöstä luovutaan Pohjois-Karjalassa 
vuoteen 2035 mennessä. 

• Tavoitteeseen pyritään uudistamalla taloutta ja 
monipuolistamalla työvoiman osaamista erityisesti 
metsäbiotaloudessa, teknologiateollisuudessa, 
maataloudessa ja matkailussa.



Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 

Pohjois-Karjalan JTF-
tavoitteet 
1. Yritysten kasvun edistäminen ja uusien työpaikkojen 

luominen
2. Olemassa olevan yritystoiminnan jatkuvuuden edistäminen 

ja sukupolvenvaihdosten varmistaminen
3. Uusien liiketoimintamahdollisuuksien luominen innovaatioilla
4. Uuden liiketoiminnan käynnistäminen osaamista 

vahvistamalla ja yrittäjävalmiuksia parantamalla
5. Uusien taitojen ja valmiuksien hankkiminen (erityisesti 

nuorten)
6. Turvetta korvaavien innovaatioiden, tuotteiden ja palvelujen 

sekä niihin liittyvän elinkeinotoiminnan edistäminen
7. Vihreään talouteen liittyvän TKI-toiminnan ja siihen liittyvän 

elinkeinotoiminnan edistäminen
8. Turvetuotannosta poistuvien alueiden ennallistaminen ja 

jälkikäytön edistäminen



Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 

JTF erityiset valintaperusteet
• turveyrittäjien ja muiden turvesektorin toimijoiden uudelleen 

työllistymistä tai uuden liiketoiminnan käynnistämistä 
• kasvuhakuista ja uutta työllistävää liiketoimintaa 
• uudistuvaa liiketoimintaa sekä yritysten jatkuvuutta 
• pk-yritysten kasvu-, kansainvälistymis-, markkinointi- tai 

innovointivalmiuksia tai -edellytyksiä
• pk-yritysten tuotteiden, palveluiden tai 

tuotantomenetelmien kehittämistä ja kaupallistamista tai 
uuden teknologian käyttöönottoa

• hiilineutraaliin talouteen liittyvää liiketoiminta- ja 
markkinaosaamista tai uusia tuote- ja palvelukonsepteja 

• elinkeinoelämän tarpeista lähtevää TKI-toimintaa 
• kiertotalouteen ja korkean jalostusasteen biotalouteen liittyvää 

liiketoiminta- ja markkinaosaamista ja uusia tuote- ja 
palvelukonsepteja 

Hankkeilla edistetään tai kehitetään seuraavia osa-alueita:

• hiilinielujen säilyttämistä tai ennallistamista 
• elinkeinojen sopeutumista ilmastonmuutokseen 
• työttömien ja työelämän ulkopuolella olevien 

työllisyyttä välittömästi tai välillisesti. 
• erilaisia työmahdollisuuksien räätälöintejä yhteistyössä 

rekrytoivien työnantajien kanssa 
• koulutuksessa aliedustettuihin ryhmiin kuuluvien 

osaamista ja sitä kautta työllistymismahdollisuuksia.

• Hanke vastaa tunnistettuihin paikallisiin/alueellisiin 
työvoimatarpeisiin 

• Hanke kohdistuu maakuntien strategioissa (erityisesti 
älykkään erikoistumisen strategia) tunnistettuihin 
kärkialoihin tai kehittämiskohteisiin.

Toimintalinja 7: Uusiutuvan energian, vähähiilisen teknologian, bio- ja kiertotalouden ja energiatehokkuuden 
uudet ratkaisut ja TKI



Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 

Lisätietoja EAKR ja JTF -rahoituksesta
• Pohjois-Karjalan JTF-rahoituksen infotilaisuus 16.2. klo 14: 

https://rakennerahastot.fi -> Ajankohtaista -> Tapahtumat
• Seuraa hakuaikoja: Pohjois-Karjalan rahoitushaut | Rakennerahastot
• Hakuilmoitukset julkaistaan EURA 2021 -

järjestelmässä: https://eura2021.fi/hakuilmoitukset
• Ohjelma-asiakirja sekä vinkkejä hakijoille: https://rakennerahastot.fi/etusivu

Yhteystiedot:
Katja Riikonen, 050 570 3277, katja.riikonen@pohjois-karjala.fi
Ulla-Riitta Pölönen, 050 477 1023, ulla-riitta.polonen@pohjois-karjala.fi
Tiina Hyvärinen, 050 441 6731, tiina.hyvarinen@pohjois-karjala.fi

https://rakennerahastot.fi/
https://rakennerahastot.fi/ita-suomi/rahoituksen-hakeminen/pohjois-karjalan-rahoitushaut
https://eura2021.fi/hakuilmoitukset
https://rakennerahastot.fi/etusivu


pohjois-karjala.fi @pohjois-karjala @pkliitto @pohjois_karjala linkedin.com/company/
pohjois-karjala

youtube.com/pkmaakuntaliitto

Kiitos!
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