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JTF-maakuntien liitot vaativat hallintoviranomaista lisäämään maakuntien liittojen tek-
nisen tuen määrää 

Maakuntien liitot vaativat teknisen tuen osuuden nostamista vähintään 4 % kaik-

kien rahastojen osalta. 

 

EU:n alue- ja rakennepolitiikan uuden ohjelmakauden 2021─2027 toimeenpano 

ei saa lisätä kuntien talousrasitetta. 

 

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027-ohjelman toimeenpanon käynnistyminen on 

myöhässä JTF-ohjelmamuutoksen viivästyneen valmistelun ja EURA2021-tietojärjes-

telmistä johtuvien ongelmien vuoksi. 

 

JTF-maakuntien liittojen välittävän viranomaisen tehtävät tulevat ruuhkautumaan vuo-

sien 2023–2024 aikana, johtuen JTF-rahoituksen huomattavasta etupainotteisuu-

desta. Yli puolet JTF-rahoituksesta on EU-elvytysrahaa, jota koskee mm. ohjelman 

toimeenpanon myöhästymisen takia tiukat aikataulurajoitukset. Työtaakan ruuhkautu-

mista aiheuttaa myös se, että maakuntien liitot eivät ole toistaiseksi pystyneet teke-

mään rahoituspäätöksiä EURA2021-tietojärjestelmän toimimattomuuden vuoksi. Odot-

tavia EAKR-rahoituspäätöksiä on tehtävä saman aikaisesti, kun JTF-rahoituksen toi-

meenpano käynnistyy. Lisäksi edellisen ohjelmakauden hankkeiden loppuunsaattami-

nen on kesken ja työllistää merkittävästi.  

 

JTF-rahasto on uusi sekä välittäville viranomaisille että hakijatahoille. JTF-rahoituk-

seen liittyvä intensiivisempi viestintä ja tiedottaminen ja uusien toimijoiden aktivointitoi-

met vaativat entistä enemmän työpanosta maakunnissa. Myös rahastojen ja toiminta-

linjojen vaikuttava yhteensovittaminen edellyttävät isompaa työpanosta ja lisäresurs-

seja. 

 

Suomen maakuntajohtajat ovat ottaneet useaan kertaan kantaa ohjelmakauden 2021–

2027 teknisen tuen tasoon mm. 2019 ja 2020 edellyttäen, että teknisen tuen osuuden 

on oltava vähintään 4 % kaikkien rahastojen osalta, ja että valtion tulee varautua kom-

pensoimaan teknisen tuen määrää, mikäli se jää EU-lainsäädännössä tätä alemmalle 

tasolle. Suomessa teknistä tukea on otettu käyttöön EU-asetusten sallima enimmäis-

määrä (EAKR 3,5 %, ESR+ 4 %, JTF 4 %). EAKR:n osalta teknisen tuen alempi taso 

on kompensoitava valtion rahoituksella maakuntajohtajien kannanottojen mukaisesti. 

  

Eduskunta on edellyttänyt hallintovaliokunnan mietinnössä (HaVM 9/2021 vp) koskien 

alue- ja rakennepolitikan kansallista lainsäädäntöä (HE 47/2021), että maakuntien liit-

tojen ja muiden välittävien toimielinten teknisen tuen taso turvataan, eikä EU:n alue- ja 

rakennepolitiikan uuden ohjelmakauden 2021─2027 toimeenpano saa lisätä kuntien 
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talousrasitetta. Teknisen tuen jaossa pyritään tasapuolisuuteen niin, että huomioidaan 

välittävän toimielimen käytössä oleva hankerahoituksen suuruus ja henkilöstöresurs-

sit. 
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