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UUDISTUVA JA OSAAVA SUOMI 2021–2027 – EU:N ALUE- JA RAKENNEPOLITIIKAN
OHJELMAN TEKNISEN TUEN SUUNTAA-ANTAVA PERUSJAKO TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖLLE JA VÄLITTÄVILLE TOIMIELIMILLE OHJELMAKAUDELLE
2021─2027
Valtioneuvosto on tänään, asian oltua valmistavasti valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan käsiteltävänä, päättänyt Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027
-ohjelman teknisen tuen Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR), Euroopan sosiaalirahasto plussan (ESR+), oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) ja valtion rahoitusosuuden suuntaa-antavasta myöntämisvaltuuksien perusjaosta jäljempänä mainituille
alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta
annetun lain (756/2021) mukaisille välittäville toimielimille sekä hallintoviranomaisen
ja kirjanpitotoiminnon tehtäviä hoitavalle työ- ja elinkeinoministeriölle.
Käyttöperiaatteet
Perusjako koskee ohjelmakaudelle 2021–2027 laaditun Uudistuva ja osaava Suomi
2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman teknistä tukea. Se on Uudistuva
ja osaava Suomi -ohjelman valmisteluun, hallintoon, seurantaan, arviointiin, tiedotukseen, viestintään, valvontaan ja tarkastukseen tarkoitettua EU-osarahoitteista tukea.
Uudistuva ja osaava Suomi -ohjelmassa otetaan käyttöön Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksen (EU) 2021/1060 (yleisasetus) 36 artiklassa säädetyt teknisen tuen
enimmäismäärät laskettuna tukikelpoisina kustannuksina esitetyistä ohjelman menoista.
Teknistä tukea käytetään ohjelmakaudella 2021−2027 alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen (797/2021) 1, 2 ja 4 §:ien mukaisiin hallintoviranomaisen, kirjanpitotoiminnon ja
välittävän toimielimen tehtäviin, mihin tekninen tuki on ensisijaisesti tarkoitettu. Hallintoviranomainen (TEM) voi käyttää sitä myös koheesiopolitiikan valmisteluun sekä
EU:n alue- ja rakennepolitiikan varojen budjetointiin, varojen jakoon ja seurantaan
(mom. 32.30.64). Teknistä tukea voidaan käyttää myös kustannuksiin, jotka aiheutuvat
ohjelman toimenpiteiden yhteensovittamisesta ja täydentävyyden varmistamisesta muiden EU:n rahoitusvälineiden tukitoimien kanssa. Maakuntien liitot voivat osarahoittaa
maakunnan yhteistyöryhmien toimintaa. Ruokavirasto voi käyttää teknistä tukea Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/1057 (ESR+-asetus) 22 artiklan 2
kohdan mukaisesti.
Tekninen tuki tulee käyttää pääsääntöisesti edellä mainittuja tehtäviä hoitavan henkilöstön palkka- ja matkakustannuksiin, ohjelman tietojärjestelmien kehittämiseen ja ylläpitoon, tiedotukseen ja arviointiin. Teknistä tukea voi käyttää eri ohjelmakausien toimeenpanosta aiheutuviin kustannuksiin riippumatta siitä, minkä ohjelmakauden teknisestä tuesta on kyse.
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Myöntämisvaltuuksia osoitetaan ohjelmakaudella 2021−2027 seuraaville viranomaisille:
- Hallintoviranomainen ja kirjanpitotoiminto: työ- ja elinkeinoministeriö
- Välittävät toimielimet: rakennerahasto-ELY-keskukset (4), maakuntaliitot (14) ja
Ruokavirasto
Ohjelman tarkastusviranomainen (VM) ei käytä teknistä tukea, vaan rahoittaa tehtävän
kokonaan toimintamenoistaan.
Työ- ja elinkeinoministeriö ei käytä teknistä tukea hallinnon alan ohjaukseen ja/tai toiminnan seurantaan, mikä kuuluu ministeriön perustehtävään. Hallinnon alojen ohjaavat
ministeriöt STM, YM ja OKM eivät ole teknisen tuen käyttäjiä, koska niillä ei ole hallintoviranomaisen delegoimia tehtäviä (=välittävän toimielimen tehtävää).
Teknisen tuen suuntaa-antava jako ohjelmakaudelle 2021–2027
Kaikille yhteiset kulut (TEM)
Työ- ja elinkeinoministeriö
RR-ELY Etelä-Savo
RR-ELY Häme
RR-ELY Keski-Suomi
RR-ELY Pohjois-Pohjanmaa
Etelä-Karjalan liitto
Etelä-Pohjanmaan liitto
Etelä-Savon maakuntaliitto
Kainuun liitto
Keski-Pohjanmaan liitto
Keski-Suomen liitto
Lapin liitto
Pirkanmaan liitto
Pohjanmaan liitto
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
Pohjois-Pohjanmaan liitto
Pohjois-Savon liitto
Satakuntaliitto
Uudenmaan liitto
Ruokavirasto
YHTEENSÄ

Osuus %
49,86
5,09
7,74
5,36
7,01
8,69
0,46
0,62
1,01
0,55
0,53
0,58
1,22
1,37
0,46
1,06
2,07
1,24
0,66
3,73
0,69
100,00 %

Pirkanmaan liiton osuuteen sisältyy kestävän kaupunkikehittämisen koordinaatioon
osoitettava osuus ja Pohjois-Pohjanmaan liiton osuuteen sisältyy jatkotoimenpiteiden
kokoamiseen osoitettava osuus.
Teknisen tuen kokonaismäärä ohjelmakaudella 2021–2027 on 114 miljoonaa euroa sisältäen sekä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR), Euroopan sosiaalirahasto plussan
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(ESR+), oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) ja valtion rahoitusosuudet (mom.
32.30.64).
Valtioneuvosto valtuuttaa työ- ja elinkeinoministeriön tekemään vuotuiset päätökset
teknisen tuen myöntämisvaltuuksien jakamisesta edellä mainitun teknisen tuen perusjaon pohjalta. Työ- ja elinkeinoministeriö voi muuttaa jakoa, mikäli ohjelman tuloksellinen toteutuminen ja hallinnon toimivuus sitä edellyttävät.

Elinkeinoministeri

Mika Lintilä

Neuvotteleva virkamies

Petri Haapalainen

JAKELU

Työ- ja elinkeinoministeriö
ELY-keskukset
Maakuntien liitot
Ruokavirasto

TIEDOKSI

Valtiovarainministeriö
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Maa- ja metsätalousministeriö
Liikenne- ja viestintäministeriö
Sosiaali- ja terveysministeriö
Ympäristöministeriö
Valtiokonttori
Valtiontalouden tarkastusvirasto
KEHA-keskus, taloushallinto
Työ- ja elinkeinoministeriö
Työministeri Tuula Haatainen
Kansliapäällikkö Raimo Luoma
Alivaltiosihteeri Petri Peltonen
Erityisavustaja Mari Kokko
Alueet ja kasvupalvelut -osasto (AKO)
Osastopäällikkö Marja-Riitta Pihlman
Neuvotteleva virkamies Tarja Pyöriä
Neuvotteleva virkamies Tapani Kojonsaari
Erityisasiantuntija Päivi Poikola
Erityisasiantuntija Kaisa Saarinen
Työllisyys ja toimivat markkinat -osasto (TTM)
Innovaatiot ja yritysrahoitus -osasto (IYR)
Energiaosasto (EOS)
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Ohjausyksikkö
Johtaja Mika Niemelä
Henkilöstö- ja hallintoyksikkö (HEHA)
Talouspäällikkö Taina Vähimaa
Neuvotteleva virkamies Minna Härkönen

