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”Kaikille alueille tarkoitettu 
koheesiopolitiikka ei jätä 
niistä yhtäkään jälkeen. 
Ehdottamamme uusien 
toimintalinjojen mukainen 
politiikka on aiempaa 
joustavampaa ja suojelee 
paremmin kansalaisia. 
Lisäksi sen sääntöjä 
yksinkertaistetaan, 
mikä hyödyttää kaikkia 
pienyrityksistä ja -yrittäjistä 
kouluihin ja sairaaloihin, 
joiden on aiempaa 
helpompaa hankkia 
rahoitusta.” 

Corina Creţu, alue- ja 
kaupunkipolitiikasta vastaava 
komission jäsen 
29. toukokuuta 2018 

#EUBudget 



Nykyaikainen dynaaminen 

toimintapolitiikka 

Nykyaikaiset 

investoinnit 

 Painopisteenä siirtyminen 

älykkääseen, 

vähähiiliseen talouteen 

 Tiukemmat edellytykset & 

tiiviimpi yhteys EU-

ohjausjaksoon 

 Tuloksellisuutta koskevat 

kattavat tiedot (miltei 

reaaliajassa), avoin data 

Yksinkertainen, 

joustava, 

dynaaminen 

 7 rahastoa, 1 asetus 

(50 % lyhyempi) 

 80 keskeistä tapaa 

yksinkertaistaa hallintoa 

 Nopeampi täytäntöönpano 

(palaaminen n+2-sääntöön) 

 Vastaa uusiin tarpeisiin 

(muuttoliike, talous) 

Kaikkia alueita 

varten 

 Tasapuolinen ja 

oikeudenmukainen 

Berliinin menetelmä 

 75 % köyhimmille 

alueille, joilla tarve 

on suurin 

 Vastaa uusiin 

tarpeisiin ja tukee 

talouden 

siirtymävaihetta 

EU:ssa 

 



Toimintapolitiikan 

uudistaminen 



Toimintapoliittiset tavoitteet 

11 tavoitetta on yksinkertaistettu ja yhdistetty viideksi: 

1. Älykkäämpi Eurooppa (innovatiivinen ja älykäs 

talouden rakennemuutos) 

2. Vihreämpi, vähähiilinen Eurooppa 

(mm. energiakäänne, kiertotalous, 

ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja 

riskienhallinta) 

3. Yhteenliitetympi Eurooppa 

(liikkuvuus sekä TVT:n yhteenliittäminen) 

4. Sosiaalisempi Eurooppa 

(Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari) 

5. Eurooppa lähempänä kansalaisia 

(kaupunki-, maaseutu- ja rannikkoalueiden 

kestävä kehitys ja paikalliset aloitteet) 

Kaksi horisontaalista 

tavoitetta  

 

 Hallinnollisten 

valmiuksien kehittäminen 

 Alueiden välinen ja rajat 

ylittävä yhteistyö 

(juurruttaa yhteistyön 

osaksi valtavirtaa) 

 



EAKR:n TEMAATTINEN KESKITTÄMINEN 

 Säilytetään menotaso kasvun ja työllisyyden avainaloilla  

 Kansallisella tasolla keskittäminen perustuu asukaskohtaiseen 

BKTL:on => joustavuus 

 

 

 

 

 6 % talousarviosta kaupunkikehitykseen paikallisten 

kehittämiskumppanuuksien avulla (voi olla päällekkäinen 

edellisten kanssa) 

 

Maat, joissa  TT 1 (”älykkäämpi 

Eurooppa”) vähintään, % 

TT 2 (”vihreämpi, vähähiilinen 

Eurooppa”) vähintään, % 

BKTL on alle 75 % 35 % 30 % 

BKTL on 75–100 % 45 % 30 % 

BKTL on yli 100% 60 % TT 1 ja TT 2 vähintään 85 % 



Muutoksia EAY:ssä 

 Valtavirtaistaminen horisontaalisten tavoitteiden kautta 

 Rajat ylittävät ohjelmat: varojen jakelijoista strategisen 

suunnittelun keskuksiksi 

 Uutta: Alueiden väliset innovaatiovälineet 

 Uutta: Merialueyhteistyötä kehitetään rajat ylittävästä yhteistyöstä 

merialuetasolle 

 Uutta: Erityinen osa-alue syrjäisimpiä alueita varten 

(mukaan lukien EU:n ulkopuolinen yhteistyö) 

 Uutta: EU:n ulkopuolinen yhteistyö (IPA:n/ENI:n liittäminen) 

 Uutta: Eurooppalainen rajanylinen mekanismi 

(ulkoinen rajatylittävä yhteistyö ja eurooppalainen 

rajanylistä lainsäädännön soveltamista koskeva lausuma) 

 

 

 



Kaupunkialueiden kestävä kehitys 

• Uusi kohdennettu erityistavoite kaupunkialueiden integroidun 

kehityksen edistämiseksi 

• 6 % EAKR:n varoista suunnataan kaupunkialueiden 

kehittämiseen paikallisten kehittämiskumppanuuksien kautta 

useilla välineillä 

• Vaatimus paikallisten kehittämisstrategioiden käytöstä – 

paikallinen sitoutuminen 

• Eurooppalainen kaupunkialoite: johdonmukainen lähestymistapa 

valmiuksien kehittämiseen, innovaatiotoimet, tietämys ja politiikan 

kehittäminen sekä viestintä 

 

 

 

 

 



Onnistumisedellytysten luominen 

Mahdollistamisedellytyk-

set (aiemmin 

”ennakkoedellytykset”) 

 Karsiminen (35:stä 20:een), 

selkeyttäminen ja sitominen 

tiiviimmin toimintapolitiikkaan 

 Menoilmoitusta koskeva 

edellytys 

(= ei toimintasuunnitelmaa, 

vaan edellytyksiä seurataan 

koko ohjelmakauden ajan) 

EU:n hallinto 

 EU-ohjausjakso 

 Makrotaloudelliset ehdot 

 Uudistusten tukiohjelma 

 Oikeusvaltioperiaate 



Oikeudellinen rakenne 



Seitsemän rahastoa yhdessä asetuksessa 

 

 

 

 

CPR-asetus kattaa 
toteuttamisen. Yhteiset 

säännöt ovat: 

• johdonmukaisemmat 

• helpommat omaksua 

• helpommat yhdistää 



Enemmän varoja, vähemmän sanoja 
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Keskeiset säädökset 

Yleisiä 

säännöksiä 

koskeva asetus 

(CPR-asetus) 

 Kattaa 7 rahastoa: 

EAKR, 

koheesiorahasto, ESR+, 

EMKR, AMIF, ISF ja 

BMVI 

 Sisältää toteutukseen 

liittyvät osatekijät 

Myös: ESR+-asetus 

EAKR-

/koheesiorahasto

asetus 

 Yksi asetus kattaa 

molemmat rahastot 

 Sisältää 

toimintapoliittiset 

painopisteet 

(erityistavoitteet, 

temaattista 

keskittämistä koskevat 

vaatimukset jne.) 

EAY-asetus 

 Alueellinen yhteistyö, 

mukaan lukien  ulkoinen 

apu 

 Uusi alueiden välinen 

innovaatioväline 

Eurooppalainen 

rajanylinen 

mekanismi: Rajat ylittäviä 

hankkeita helpottava heti 

käyttövalmis oikeudellinen 

väline 



Johdonmukaisuus muiden EU:n 

välineiden kanssa 

Neljä keskeistä esimerkkiä: 

• Euroopan horisontti -ohjelma (”eurooppalainen huippuosaaminen”) 

EAKR (”alueellinen merkitys”, älykäs erikoistuminen, innovoinnin 

levittäminen) ja huippuosaamismerkkiin liittyvä tehostettu mekanismi 

• Verkkojen Eurooppa -väline / koheesiorahasto Koheesiorahastosta 

siirretään 10 miljardia euroa Verkkojen Eurooppa -välineeseen; 

Euroopan laajuisia liikenneverkkohankkeita rahoitetaan sekä yhteisesti 

että suoraan hallinnoimalla 

• Muuttoliike: kaikilla koheesiopolitiikan rahastoilla vastataan 

kotouttamiseen liittyviin pitkän aikavälin tarpeisiin; AMIF:ssa painotetaan 

lyhyen aikavälin tarpeita 

• Uudistusten tukiohjelma 

• Euroopan investointien vakautusjärjestely 

 

 



Yksinkertaistaminen ja 

joustavuus 



Yksinkertaisempi 

• Varsinainen rakenne – seitsemän rahastoa, yhteinen 

sääntökirja  

• Puolet lyhyempi sääntökirja 

• Käsikirja: 80 keskeistä tapaa yksinkertaistaa hallintoa 

(esimerkkejä seuraavissa dioissa) 

 

 

 

 

 



Ohjelmasuunnittelu 

Mitä sisältää? 

 Yksinkertaistettu, 

kohdennetumpi ja 

strategisempi 

ohjelmasuunnittelu 

jäsennellysti esitettynä 

 Tulosperusteisuus: 

väliarviointi vuonna 2025 

 Synergia: sidotaan 

tiiviimmin EU-

ohjausjaksoon 

 Liitteet: korvataan noin  

40 valtuutta vuosina 

2014–2020 

Mitä jätetään pois? 

 Kumppanuussopimusta 

ei enää muuteta 

ohjelmakaudella 

 Kumppanuussopimusten ja 

ohjelmien päällekkäisyydet 

karsitaan (esimerkki: 

mahdollistamisedellytyksiä

sisältyy vain ohjelmiin) 

 Vähemmän menettelyjä: 

tekniset mukautukset 

yhdistetään tulosten 

tarkasteluun 



Joustavampi 

• Uusi siirtomahdollisuus: Jäsenvaltio voi pyytää siirtämään enintään 5 % ohjelman varoista 

toiseen EU:n välineeseen 

• Yksinkertaisempi uudelleenohjelmointi: enintään 5 % prioriteetin (3 % ohjelman) 

määrärahoista voidaan kohdentaa uudelleen ilman komission päätöstä. 

• ”5+2”-ohjelmasuunnittelu: 

• Alkuperäinen ohjelmakausi 5 vuotta 

• Vuosien 2026–2027 määrärahat ohjelmoidaan vuosina 2024–2025 väliarviointien 

jälkeen 

(perusta: uudet tarpeet, tuloksellisuus) 

• Teknisen mukautuksen käyttöönotto (määrärahojen muutokset vuodesta 2025 

alkaen) 

 

 

 

 



Korvausten yksinkertaistaminen 

Mitä sisältää? 

 Yksinkertaistetut 

kustannusvaihtoehdot. 

Yksikkökustannukset, 

kertasuoritukset, 

kiinteämääräinen rahoitus.  

 Rahoitus, joka ei perustu 

kustannuksiin (= perustuu 

edellytyksiin tai 

välitavoitteisiin) 

 Täytäntöönpanoon tai 

välitavoitteisiin liittyvä 

tekninen apu, kuten edellä 

 

 

Mitä jätetään pois? 

Tukikelpoisia kustannuksia 

korvataan vähemmän = 

vähemmän paperityötä, 

kuitteja, laskuja  

Huom. Tässä diassa 

mainitaan suurimmat 
kustannussäästöt 

mahdollistavat 

yksinkertaistamistoimenpiteet. 

Tutkimuksen mukaan niillä 

voidaan säästää 25 % 

hallintokustannuksista. 



Tukikelpoisuus 

Mitä sisältää? 

 Joustavuus 

luonnonkatastrofien 

seurausten hoitamisessa  

 Uudelleensijoittamista ja 

hankkeiden kestävyyttä 

koskevat erilliset ja 

selvemmät säännöt 

 Kokonaiskustannuksiltaan 

alle 5 miljoonan euron 

toimissa ALV on 

tukikelpoinen, muissa 

tapauksissa ei.  

Mitä jätetään pois? 

 Erityissääntöjen soveltaminen 

tuloja tuottaviin toimiina 

 Suurhankkeiden arviointi ja 

hyväksyminen; sen sijaan 

seurantakomitea tarkkailee 

strategisesti tärkeitä toimia 



Yksinkertaisempi hallinnointi ja valvonta 

Mitä sisältää? 

 Oikeasuhteisempi järjestelmä 

ohjelmille, joissa virhetaso on 

alhainen: nojautuminen 

kansallisiin järjestelmiin, ei 

järjestelmätarkastusta, enintään 

30 toimen otantatarkastus 

 Yksinkertaisempi tilien 

hyväksymismenettely 

(ei tilejä, joiden saldo on nolla) 

 Selkeytetään asiakirjojen 

säilyttämisen määräaikaa 

tuensaajien osalta 

(5 vuotta viimeisen 

korvauksenmaksuvuoden lopusta) 

Mitä jätetään pois? 

 Ei nimeämismenettelyä: nykyisten 

viranomaisten ja järjestelmien 

säilyttäminen  

 Vähemmän valvontatasoja: 

Todentamisviranomaiset korvataan 

kirjanpitotoiminnolla (ei päällekkäisiä 

tarkastuksia) 

 Kaikkien maksatushakemusten 

hallinnollinen tarkastus 

Vuoden 2020 jälkeen: 

riskiperusteinen otanta 



Rahoitusvälineiden käytön lisääminen 

 

• Edistetään rahoitusvälineiden käyttöä yksinkertaistamalla: 

• Kevennetyt ennakkoarvioinnit 

• Avustuksia ja rahoitusvälineitä koskevat yhdennetyt säännöt 

(=> sääntöjen hallinta ja välineiden yhdistäminen helpottuu) 

• Tukikelpoisuutta, maksuja ja hallintomaksuja koskevat 

yksinkertaisemmat säännöt 

• Ei erillistä raportointia 

• Kustakin rahastosta enintään 5 %:n vapaaehtoinen rahoitusosuus 

uuteen InvestEU-välineeseen. InvestEU:n säännöt yhdistetään 

koheesiopolitiikan tavoitteisiin. 

 

 

 

 

 

 



Tuloksellisuus, seuranta ja arviointi 

Mitä sisältää? 

 Tuloskehys kattaa kaikki 

tuotos- ja tulosindikaattorit 

 Edistymistä koskevat 

”avoimet tiedot” joka toinen 

kuukausi 

 Komission ja 

jäsenvaltioiden jäsennelty 

ja dynaaminen poliittinen 

vuoropuhelu vuotuisessa 

arviointikokouksessa 

Mitä jätetään pois? 

 Suoritusvaraus (korvataan 

”5+2”-

ohjelmasuunnittelulla) 

 Vuotuiset 
koheesiopolitiikan 

täytäntöönpano- ja 

edistymiskertomukset  

 Ennakkoarviointi 

 

 

 



Solidaarisuus ja vastuunjako 



EU:n yhteisrahoituksen alhaisempi enimmäismäärä 

 

 

 

 

 

 

 

”Vastasuoritus” (quid pro quo) ALV:n tukikelpoisuus 

  Tuloja tuottaviin hankkeisiin ei sovelleta   

  erityissääntöjä 

 

 

 

 

 

EU:n rahoitusosuuden enimmäismäärä 

70 % Vähemmän kehittyneet alueet 

Syrjäisimmät alueet 

Koheesiorahasto 

Interreg 

55 % Siirtymäalueet 

40 % Kehittyneemmät alueet 



40 
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0

100

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Siirrytään N+3-säännöstä N+2-sääntöön vähitellen 
vuoteen 2028 mennessä 

 

60:tä % vuoden 2021 määrärahoista koskee n+2-sääntö 
vuonna 2023 Loput 40 % maksetaan 10 %:n osuuksissa 

vuosina 2024-2027 (n+x) 

 
 

N+X

N+2



Määrärahojen kohdentaminen 

ja tukikelpoisuus 



Vaihe 1: ”Berliinin menetelmä” 

(%-osuus osoittaa rahallisen 

merkityksen)  

 

 

2014–2020 2021–2027 

BKT (ml. BKTL koheesiorahaston osalta) 86 % 81 % 

Työmarkkinat, koulutus, väestökehitys 14 % 15 % 

Ilmasto -  1 % 

Muuttoliike -  3 % 

Yhteensä 100 % 100 % 

 

 

Työmarkkinat: työttömyysaste, nuorten työttömyysaste, työllisyysaste 

Koulutus: koulunkäynnin keskeyttäneet, korkeakoulutus, alhainen koulutustaso 

Väestökehitys: alueiden väestö, alhainen väestötiheys 

Ilmasto: Kasvihuonekaasupäästöt päästökauppajärjestelmään kuulumattomilla aloilla 

Muuttoliike: Muiden kuin EU:n kansalaisten nettomuutto 
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Tärkein muutoksia liikkeellepaneva tekijä: 
muutos BKT:ssa asukasta kohti 

2007–2009 v. 2014–2016 



Vaihe 2: Enimmäismäärät ja turvaverkot 

• Määräraha- ja pääomakatto (vaihteluväli: RO, BG ja HR 2,3 % 

suhteessa BKT:hen, useimmat jäsenvaltiot 1,55 %) 

• Turvaverkot ja rajat: 

• Alaraja - 24 % – ”turvaverkko” 

• + 8 % ”varaturvaverkko” 

• lisäyksiä rajoitetaan 0 % jäsenvaltioissa, joissa BKTL >120 % 
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Koheesiopolitiikka 
Tuki-intensiteettien vertailu 2014–2020, 2021–2027 

2014-2020

2021-2027

Poly. (2014-2020)

Poly. (2021-2027)



Määrärahat jäsenvaltioittain 

 

 

 

Jäsen- 

valtio 

Määrärahat 2021–2027  

(miljardia, vuoden 2018 hintoina) 

Muutos  

kaudesta 2014–2020 (%) 

Tuki-intensiteetti 

(EUR/asukasta kohti) 

Muutos kaudesta 

2014–2020 (%) 

BG 8,9 8 178 15 

RO 27,2 8 196 17 

HR 8,8 -6 298 0 

LV 4,3 -13 308 0 

HU 17,9 -24 260 -22 

EL 19,2 8 254 12 

PL 64,4 -23 239 -24 

LT 5,6 -24 278 -12 

EE 2,9 -24 317 -22 

PT 21,2 -7 292 -5 

SK 11,8 -22 310 -22 

CY 0,9 2 147 -5 

SI 3,1 -9 213 -11 

CZ 17,8 -24 242 -25 

ES 34,0 5 105 3 

MT 0,6 -24 197 -28 

IT 38,6 6 91 5 

FR 16,0 -5 34 -9 

FI 1,6 5 42 2 

BE 2,4 0 31 -5 

SE 2,1 0 31 -6 

DE 15,7 -21 27 -20 

DK 0,6 0 14 -3 

AT 1,3 0 21 -4 

NL 1,4 0 12 -3 

IE 1,1 -13 33 -17 

LU 0,1 0 16 -14 

EU27 331 -9,9 106 -11 



Painopiste edelleen vähemmän 

kehittyneissä alueissa 
 

 

 
  2014–2020 2021–2027 

Koheesiorahasto 22 % 13 % 

EAKR Vähemmän kehittyneet alueet 53 % 62 % 

EAKR Siirtymäalueet 10 % 14 % 

EAKR Kehittyneemmät alueet 15% 11 % 

Yhteensä 100 % 100 % 

Vähemmän kehittyneiden 

alueiden osuus koheesiorahastosta 

ja EAKR:sta 74 % 75 % 



Uusi alueiden 
tukikelpoi-
suuskartta  
2021–2027 



Jatkotoimet 



Aikajana 



Kiitos 

mielenkiinnosta! 
 

 

#CohesionPolicy 

#EUinmyRegion 

 


