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Sanasto 
AROPE-aste: Köyhyyden tai sosiaalisen syrjäytymisen vaarassa olevien henkilöiden 
prosentuaalinen osuus. 

Berliinin menetelmä: Vuonna 1999 kehitetty menetelmä koheesiomäärärahojen 
jakamiseksi alueellisen ja kansallisen vaurauden ja työttömyyden perusteella. 
Menetelmän painopisteet ovat pysyneet samoina, mutta jakoperusteet ovat 
kehittyneet jokaisella ohjelmakaudella heijastamaan uusia haasteita ja 
toimintapoliittisia tavoitteita. 

Bruttokansantulo (BKTL): Valtion vaurauden yleinen mittari, joka perustuu 
kotimaisista ja ulkomaisista lähteistä saatuun tuloon. 

Bruttokansantuote (BKT): Valtion vaurauden yleinen mittari; kansantaloudessa 
tiettynä aikana tuotettujen tavaroiden ja palvelujen rahamääräinen kokonaismäärä. 

Euroopan alueellinen yhteistyö: Kehys alueiden välistä, rajatylittävää ja 
valtioiden välistä yhteistyötä varten sekä toimintatapoja koskevaa näkemystenvaihtoa 
ja yhteisten toimien täytäntöönpanoa varten. Euroopan alueellista yhteistyötä 
rahoitetaan EAKR:stä. 

Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR): Rahasto, jonka tarkoituksena on vähentää 
alueellista epätasapainoa ja parantaa näin taloudellista ja sosiaalista yhtenäisyyttä 
kaikkialla Euroopan unionissa tarjoamalla rahoitustukea painopistealoille, joita ovat 
innovointi ja tutkimus, digitaalistrategia, pienet ja keskisuuret yritykset sekä 
vähähiilinen talous. 

Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+): Varainhoitokauteen 2021–2027 kuuluva 
EU-rahasto, jolla luodaan koulutus- ja työllistymismahdollisuuksia ja parannetaan 
köyhyyden vaarassa olevien henkilöiden tilannetta. Toisin kuin edeltäjänsä Euroopan 
sosiaalirahasto, Euroopan sosiaalirahasto plus käsittää nuorisotyöllisyysaloitteen ja 
vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahaston. 

Eurooppa 2020 -strategia: Vuonna 2010 käynnistetty Euroopan unionin 
kymmenvuotinen strategia kasvun ja työllisyyden lisäämiseksi. 

Kehittyneemmät alueet: Alueet, joiden BKT asukasta kohden on yli 90 prosenttia 
(vuosina 2014–2020) tai yli 100 prosenttia (vuosina 2021–2027) EU:n keskiarvosta. 
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Koheesiopolitiikka: EU:n tärkein investointipolitiikka, jolla pyritään vähentämään 
alueiden ja jäsenvaltioiden taloudellista ja sosiaalista eriarvoisuutta edistämällä 
työllisyyttä, yritysten kilpailukykyä, talouskasvua, kestävää kehitystä sekä rajatylittävää 
ja alueiden välistä yhteistyötä. Koheesiopolitiikkaa rahoitetaan Euroopan 
aluekehitysrahastosta (EAKR), Euroopan sosiaalirahasto plussasta (ESR+) ja 
koheesiorahastosta. 

Koheesiorahasto: Taloudellisen ja sosiaalisen eriarvoisuuden vähentämiseen 
tarkoitettu EU:n rahasto, josta rahoitetaan investointeja jäsenvaltioissa, joiden 
bruttokansantulo asukasta kohden on alle 90 prosenttia EU:n keskiarvosta. 

Lisätuki: Alueellisten määrärahojen lisäksi maksettava, erilaisiin sosioekonomisiin ja 
ympäristöperusteisiin perustuva lisämaksu. 

Monivuotinen rahoituskehys: EU:n menosuunnitelma, jossa määritetään 
(toimintapoliittisiin tavoitteisiin perustuvat) painopisteet ja enimmäismäärät 
tavallisesti seitsemäksi vuodeksi. Monivuotinen rahoituskehys muodostaa rakenteen, 
jonka pohjalta laaditaan EU:n vuotuiset talousarviot ja joka rajoittaa kuhunkin 
menoluokkaan käytettäviä varoja. Nykyinen monivuotinen rahoituskehys kattaa 
vuodet 2014–2020. 

NEET-aste: Työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien henkilöiden 
prosentuaalinen osuus. Käsite pitää sisällään sekä työttömät että työelämän 
ulkopuolella olevat ihmiset. 

Nuorisotyöllisyysaloite: Nuorisotakuuseen sisältyvä ohjelma, jolla tuetaan 
koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevia nuoria alueilla, joiden 
nuorisotyöttömyysaste on yli 25 prosenttia. 

Ohjelmakausi: Kausi, jonka aikana EU:n menot suunnitellaan ja pannaan täytäntöön. 

Ostovoimastandardi (OVS): Keinotekoinen valuuttayksikkö, jota käytetään 
ilmaisemaan jäsenvaltioiden hintatasoerojen mukaan suhteutettuja kansallisia 
laskennallisia aggregaatteja. 

PO REGIO: Alue- ja kaupunkipolitiikan pääosasto.  

Pohjoiset harvaan asutut alueet: Ruotsin pohjoisimmat alueet ja Suomen 
pohjoisimmat ja itäisimmät alueet. 

Siirtymäalueet: Alue, jonka BKT asukasta kohden on 75–90 prosenttia 
(vuosina 2014–2020) tai 75–100 prosenttia (vuosina 2021–2027) EU:n keskiarvosta. 
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Suojatoimenpiteet: Vähimmäismäärärahat prosenttiosuutena edellisen 
ohjelmakauden määrärahoista. 

Syrjäisimmät alueet: Yhdeksän Euroopan unionin aluetta käsittävä luokka, johon 
kuuluvat viisi Ranskan merentakaista departementtia ja Ranskan merentakainen Saint-
Martinin yhteisö, Espanjalle kuuluva Kanariansaarten itsehallintoalue sekä Portugalille 
kuuluvat Azorien ja Madeiran itsehallintoalueet. Näiden alueiden sosioekonomiseen 
kehitykseen vaikuttavat tietyt rajoitteet (esimerkiksi syrjäinen ja eristäytynyt sijainti, 
pieni koko, haastava pinnanmuodostus ja ilmasto sekä taloudellinen riippuvaisuus). 

Tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistö (NUTS): Alueellisissa tilastoissa ja 
määrärahojen jakamisessa käytetty luokitus, jossa jäsenvaltioiden alueet jaetaan 
kolmeen alueryhmään olemassa olevan kansallisen hallinnollisen aluejaon ja tiettyjen 
väestöön liittyvien kynnysarvojen mukaan. Luokitukset ovat (suuremmista alueista 
pienempiin): NUTS 1 (3–7 miljoonaa asukasta), NUTS 2 (800 000–3 000 000 asukasta) 
ja NUTS 3 (150 000–800 000 asukasta). 

Verkkojen Eurooppa -väline: Investointitoiminnan painopisteitä yksilöivä väline, 
joka tarjoaa rahoitusta energian, liikenteen sekä tieto- ja viestintäteknologian aloille 
erittäin suorituskykyisen, kestävän ja yhteenliitetyn infrastruktuurin luomiseksi. 
Komissio hallinnoi Verkkojen Eurooppa -välinettä suoraan. 

Vähemmän kehittyneet alueet: Alueet, joiden BKT asukasta kohden on alle 
75 prosenttia EU:n keskiarvosta. 

Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahasto (FEAD): 
Väline, jolla tuetaan yhteiskunnan vähävaraisimpia jäseniä yhdistämällä ruoka-apu ja 
perushyödykkeinä annettava apu pitkäaikaisiin sosiaalisen osallistamisen toimiin, jotka 
on suunniteltu auttamaan vähävaraiset pois köyhyydestä. 

Yhteisiä säännöksiä koskeva asetus: EU:n asetus, jolla säännellään useita 
yhteisesti hallinnoituja rahastoja. Kaudella 2014–2020 kyseessä on Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1303/2013. Kautta 2021–2027 varten 
komissio julkaisi toukokuussa 2018 ehdotuksensa säännöiksi, joilla säännellään 
seitsemää rahastoa. Nämä rahastot ovat Euroopan aluekehitysrahasto, 
koheesiorahasto, Euroopan sosiaalirahasto plus, Euroopan meri- ja kalatalousrahasto, 
turvapaikka- ja maahanmuuttorahasto, sisäisen turvallisuuden rahasto sekä 
rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusväline. 
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Tiivistelmä 
I Euroopan komissio on ehdottanut, että EU osoittaa ohjelmakaudella 2021–2027 
yhteensä 373 miljardia euroa koheesiopolitiikkaan, jolla pyritään tasoittamaan 
Euroopan rikkaiden ja köyhien alueiden välisiä eroja. Koheesiopolitiikan 
toteuttamiseen tarkoitettu rahoitus kanavoidaan jäsenvaltioille kolmen rahaston 
kautta. Rahastot ovat Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Euroopan sosiaalirahasto 
plus (ESR+) ja koheesiorahasto.  

II Se, kuinka suuri osa EU:n kokonaistalousarviosta osoitetaan koheesiopolitiikkaan, 
on ennen kaikkea poliittinen päätös. Kullekin jäsenvaltiolle osoitettava määrä riippuu 
useista menettelyistä, jotka ovat pysyneet suunnilleen samoina kaudesta 2000–2006 
alkaen. Komissio julkisti ehdotuksensa kaudella 2021–2027 käytettävästä 
jakomenetelmästä osana laajempaa ehdotustaan yhteisiä säännöksiä koskevaksi 
asetukseksi, joka säätelee kaikkien kolmen edellä mainitun yhteistyössä hallinnoitavan 
rahaston sekä neljän pienemmän rahaston toimintaa. Määrärahojen jakamiseen 
jäsenvaltioille käytettävät menettelyt ovat melko monimutkaisia. Tämän nopean 
tilannearvion tarkoituksena onkin selostaa nämä menettelyt kontekstissaan, jotta 
sidosryhmät ymmärtävät menettelyjen perusteet ja toteutusvaiheet. 

III Koheesiopolitiikan osalta komissio ehdottaa, että EAKR/ESR+ saisivat kaikkiaan 
326,3 miljardia euroa ja että loput 46,7 miljardia euroa osoitettaisiin 
koheesiorahastoon. Ensin mainittuihin rahastoihin liittyy kaksi korkean tason 
tavoitetta: Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun (316,8 miljardia euroa) ja Euroopan 
alueellinen yhteistyö (9,5 miljardia euroa). Varojen kohdentamistavat eroavat 
toisistaan. 

o Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitteen osalta käytetään eri menettelyjä 
alueellisen vaurauden eri luokkien yhteydessä (vähemmän kehittyneet alueet, 
siirtymäalueet ja kehittyneemmät alueet). Tärkein rahoituksen kohdentamiseen 
vaikuttava peruste on suhteellinen vauraus, mutta alueet voivat saada myös 
ylimääräisiä tukia, jotka liittyvät seuraaviin sosioekonomisiin ja 
ympäristötekijöihin: työttömyys ja erityisesti nuorisotyöttömyys, koulutustaso, 
kasvihuonekaasupäästöt ja muuttoliike. Näistä tekijöistä kahta jälkimmäistä 
ehdotetaan otettavaksi käyttöön ensimmäistä kertaa kaudella 2021–2027. 

o Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen yhteydessä rahoitus osoitetaan alueille 
pääasiassa kyseisten väestömäärien perusteella. 
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o Koheesiorahastosta voidaan myöntää rahoitustukea jäsenvaltioille, joiden 
vauraustaso on alle 90 prosenttia EU:n keskiarvosta. Rahoitusta myönnetään 
tukikelpoisten jäsenvaltioiden väestömäärän ja pinta-alan perusteella 
suhteellinen vauraus huomioiden. 

Kokonaisuudessaan suhteellinen vauraus määrittää hieman yli 80 prosenttia varojen 
jakautumisesta.  

IV Kuten aiemmillakin kausilla, edellä mainittujen menettelyjen kautta määräytyvää 
tuen määrää voidaan vielä mukauttaa ja siten tasata merkittäviä vaihteluja 
jäsenvaltioiden määrärahoissa. Mukautukset ovat joko enimmäismääriä, jotka 
rajoittavat myönnettävän tuen määrää, tai suojatoimenpiteitä, joilla taataan 
rahoituksen vähimmäistaso. 

V Komissio ehdottaa kahta muuta mukautustoimenpidettä käytettäväksi sen jälkeen, 
kun on huomioitu enimmäismäärät ja suojatoimenpiteet. Ensinnäkin komissio on 
ehdottanut, että koheesiorahastosta siirretään edelleen 11 miljardia euroa suoraan 
hallinnoituun Verkkojen Eurooppa -välineeseen (CEF). Komissio ehdotti myös 
alkuperäisestä yhteisiä säännöksiä koskevasta asetusehdotuksesta erillään 
menetelmää määrärahojen kohdentamiseksi ESR+:aan, jotta ESR+:aan (yhteensä 
100 miljardia euroa) ja EAKR:ään kohdennettavat varat tulevat eriytetyiksi 
jäsenvaltioiden tasolla. Keskeisenä perusteena on kunkin jäsenvaltion vuosina 2014–
2020 ESR:stä saamien määrärahojen osuus, mukautettuna nuorisotyöttömyyteen ja 
sosiaaliseen osallisuuteen liittyvän kahden ylimääräisen perusteen mukaan. 

VI Komission ehdotus merkitsisi, että jäsenvaltioille myönnettäisiin kaikkiaan 
10 prosenttia vähemmän koheesiovaroja vuosina 2021–2027 kuin edeltävällä kaudella. 
Aluekohtaisten määrärahojen kannalta merkittävä tekijä on monien alueiden (ja 
joidenkin jäsenvaltioiden) vauraustason muutos, jonka vuoksi ne luokitellaan 
uudelleen (esimerkiksi vähemmän kehittyneestä siirtymäalueeksi). Enimmäismäärien 
ja suojatoimenpiteiden vaikutus ilmenee niin, että koheesiopolitiikan määrärahat eivät 
kasvaisi yli kahdeksaa prosenttia tai pienenisi yli 24:ää prosenttia yhdenkään 
jäsenvaltion osalta. Ehdotuksen mukaan koheesiopolitiikkaan liittyvän rahoituksen 
vähemmän kehittyneille alueille kohdistettava kokonaisosuus pysyisi 
muuttumattomana ja muodostaisi 75 prosenttia käytettävissä olevasta rahoituksesta. 

VII Komission ehdottamaa menetelmää ei sovelleta jakomenettelyn viimeiseen 
vaiheeseen, joka sisältää EU:n ja jäsenvaltioiden poliittiset neuvottelut. Edellisillä 
kausilla neuvottelut johtivat ylimääräisten määrärahojen myöntämiseen joillekin 
jäsenvaltioille ja alueille. Helmikuussa 2019 näytti siltä, että Eurooppa-neuvoston 
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päätelmien mukaisen päivitetyn aikataulun mukaan on tarkoitus saavuttaa 
yhteisymmärrys monivuotisesta rahoituskehyksestä syksyllä 2019 ja saattaa 
neuvottelut yhteisiä sääntöjä koskevasta asetusehdotuksesta päätökseen pian sen 
jälkeen. 
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Johdanto 
01 Koheesiopolitiikan tarkoituksena on edistää jäsenvaltioiden taloudellista, 
sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta. Koheesiopolitiikka on eräs Euroopan 
unionin (EU) merkittävimpiä toiminta-alueita, ja sen osuus on noin kolmannes EU:n 
talousarviosta. Jokainen jäsenvaltio on oikeutettu käyttämään tietyn kiinteän summan, 
joka kanavoidaan erilaisten rahoitusmekanismien kautta koheesiopolitiikan 
tavoitteiden mukaisesti. Jäsenvaltioiden määrärahojen jakamiseen käytettävät 
menettelyt ovat melko monimutkaisia. Tämän nopean tilannearvion tarkoituksena 
onkin selostaa nämä menettelyt kontekstissaan, jotta lukijat ymmärtävät menettelyjen 
perusteet ja toteutusvaiheet. 

02 Nopea tilannearvio ei ole tarkastuskertomus, eikä se siksi sisällä tarkastukseen 
perustuvia arvioita, johtopäätöksiä tai suosituksia. Tässä tilannearviossa keskitytään 
sen sijaan seuraavan ohjelmakauden (2021–2027) koheesiomäärärahojen ehdotettuun 
jakamiseen, josta EU:n lainsäätäjien odotetaan päättävän seuraavien 12 kuukauden 
aikana. Ehdotuksia on soveltuvin osin verrattu aiempiin kausiin. Tilannearvion rakenne 
on seuraava: 

o yleiskuva jakomenettelystä ja menettelyä ohjaavat pääperiaatteet 

o jäsenvaltioiden alustavat määrärahat, joiden kohdentamiseen liittyy useita 
vaiheita 

o alustaviin määrärahoihin seuraavassa vaiheessa tehtävät mukautukset. 
 



 11 

 

 

Kohdentamisperiaatteet ja yleiskuva 
menettelystä 

Kohdentamisperiaatteet 

03 Perussopimuksen tavoitteen1 mukaisesti koheesiopolitiikan tarkoituksena on 
tasoittaa Euroopan köyhien ja rikkaiden alueiden eroja. Koheesiopolitiikan mukaisesti 
määrärahojen jakamista ohjaavana pääperiaatteena on, että varoja kohdennetaan 
köyhimmille maille ja alueille. Edellisten kausien tapaan rikkaampia alueita ei ole 
kuitenkaan suljettu pois koheesiorahoituksen piiristä vuosien 2021–2027 
monivuotisessa rahoituskehyksessä. Komission mukaan syynä tähän on se, että monet 
suurimmista haasteista (kuten globalisaatio ja siirtyminen vähähiiliseen talouteen) 
vaikuttavat yhä enemmän moniin alueisiin kaikkialla EU:ssa, myös kehittyneempiin 
alueisiin2.  

04 Ohjelmakaudella 2000–2006 otettiin käyttöön menetelmä3 määrärahojen 
kohdentamiseen, ja yleinen toimintatapa on pysynyt jokseenkin muuttumattomana 
siitä lähtien. Jäsenvaltioiden ja alueiden rahoitusosuuksiin eniten vaikuttava peruste on 
edelleen suhteellinen vauraus4. Jakomenettelyssä käytetään myös muita perusteita, 
jotka heijastavat politiikan ensisijaisia tavoitteita, mutta näillä perusteilla on selvästi 
vähemmän painoarvoa. Edellisillä ohjelmakausilla on käytetty työmarkkinoihin ja 
koulutukseen liittyviä perusteita, ja komissio ehdottaa, että vuosina 2021–2027 
käytetään lisäperusteina muuttovirtoja ja kasvihuonekaasupäästöjä. Liitteessä I on 
lisätietoa perusteiden muuttumisesta eri kausilla. Koska tiedon luotettavuus ja 
jäsenvaltioiden hyväksyntä on keskeistä, komissio käyttää Eurostatin tilastotietoja 
määrärahojen jakamisen perustana.  

                                                      
1 SEUT, 174 artikla. 

2 EU:n komission tiedote, 29. toukokuuta 2018, ja vaikutustenarviointi 2021–2027, 
SDW(2018) 283 Final. 

3 ”Berliinin menetelmästä” sovittiin Berliinin huippukokouksessa vuonna 1999. 

4 Tutkittuaan vaihtoehtoisia indikaattoreita komissio katsoo, että suhteellinen vauraus on 
puolueettomin ja luotettavin indikaattori, joka heijastaa alueiden ja jäsenvaltioiden tarpeita 
ja eroavaisuuksia. Ks. alue- ja kaupunkipolitiikan pääosaston kertomus taloudellisesta, 
sosiaalisesta ja alueellisesta yhteenkuuluvuudesta, heinäkuu 2014, s. 198. 
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05 Menettely sisältää enimmäismääriin ja suojatoimenpiteisiin liittyviä mekanismeja 
sen varmistamiseksi, että yksittäisten jäsenvaltioiden määrärahat eivät vaihtele liikaa 
eri ohjelmakausilla. 

06 Lopulliset päätökset monivuotisen rahoituskehyksen kohdennuksista ovat mitä 
suurimmassa määrin poliittisia. Koska monivuotinen rahoituskehys on hyväksyttävä 
yksimielisesti, sekä Euroopan parlamentin että jäsenvaltioiden on hyväksyttävä 
jakomenettelyn lopputulos. Yleensä tarvitaan perusteellisia neuvotteluja, ja edellisillä 
kausilla joillekin jäsenvaltioille on myönnetty lisämäärärahoja myös asiaankuuluvien 
laskentakaavojen soveltamisen jälkeen. Lopullinen päätös määrärahojen jakamisesta 
on poliittinen kompromissi. 

Yleiskuva menettelystä 

07 Komissio on sisällyttänyt yhteisiä säännöksiä koskevaan asetusehdotukseensa5 
ensimmäistä kertaa kuvauksen jakomenetelmästä vuosille 2021–2027. Ehdotus sisältää 
myös jäsenvaltioille jaettavat määrärahat.  

08 Alla olevassa kaaviossa 1 esitetään yleiskuva komission ehdotuksesta, joka 
koskee EU:n kokonaismäärärahojen jakamista koheesioalalla kyseisellä kaudella 
jäsenvaltio- ja rahastokohtaisesti. Kaikki summat ilmoitetaan tässä arviossa käypinä 
hintoina, ellei muuta mainita. 

                                                      
5 Yhteisiä säännöksiä koskevan asetusehdotuksen COM(2018) 375 final liite XXII. 

Ehdotuksessa oletetaan, että Yhdistynyt kuningaskunta eroaa EU:sta maaliskuun 2019 
lopulla, mutta helmikuussa 2019 ei ollut vielä varmuutta Yhdistyneen kuningaskunnan 
EU-erojärjestelyistä. Siksi tässä arviossa ei ole käsitelty brexitiin liittyviä seikkoja. 
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Kaavio 1 – Koheesiopolitiikan rahoituksen jakomenettely 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

Huom. Kaaviossa esitetään komission ehdottamat määrät vuosiksi 2021–2027. Ne sisältävät 
rahoitusosuudet, joita ei kohdenneta suoraan jäsenvaltioille (siirrot): 11,3 miljardia euroa 
koheesiorahastosta Verkkojen Eurooppa -välineeseen (CEF); 1,3 miljardia euroa komission (kaikkien 
rahastojen osalta) hallinnoimaan tekniseen tukeen; 1,2 miljardia euroa Euroopan alueellinen 
yhteistyö -tavoitteen alueiden välisille osa-alueille; 0,6 miljardia euroa EAKR:stä EU:n 
kaupunkialoitteeseen ja 0,2 miljardia euroa ESR+:aan kuuluvaan rajatylittävään yhteistyöhön. 

09 Seuraavassa kuvaillaan menettelyn ensimmäisiä vaiheita.  

o Lähtökohtana on EU:n monivuotinen kokonaistalousarvio kyseiselle 
ohjelmakaudelle. Komissio julkaisi toukokuussa 2018 ehdotuksensa6 seuraavalle 
kaudelle eli vuosille 2021–2027. Komission ehdotuksessa määrärahojen 
kokonaismäärää lisättäisiin 18 prosenttia verrattuna edeltävään kauteen eli 
vuosiin 2014–2020 (1 087 miljardista eurosta 1 279 miljardiin euroon). Tämä 
vastaa viittä prosenttia mukautusten jälkeen7. 

                                                      
6 COM(2018) 322 final ja COM(2018) 321 final. 

7 Euroopan tilintarkastustuomioistuimen aihekohtainen katsaus ”The Commission’s proposal 
for the 2021–2027 Multiannual Financial Framework” (komission ehdotus vuosien 2021–
2027 monivuotiseksi rahoituskehykseksi), heinäkuu 2018, kohdat 4 ja 6. Mukautuksissa 
otetaan huomioon esimerkiksi inflaatio ja brexit. 

Koheesiorahasto
46,7 mrd. euroa

EAKR/ESR+
326,3 mrd. euroa

Rahastot

Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun -
tavoite 

316,8 mrd. euroa 

Alueellinen 
yhteistyö -tavoite 

9,5 mrd. euroa
Tavoitteet

Jakomenetelmä Maakohtainen Aluekohtainen Aluekohtainen/ 
maakohtainen

Kansalliset enimmäismäärät ja suojatoimenpiteetMukautukset

KoheesiorahastoLopulliset 
määrärahat ESR+ EAKR

Euroopan alueellinen 
yhteistyö

(rahoitetaan EAKR:stä)

Eriyttäminen

Rahoitus syrjäisimmille 
+ pohjoisen harvaan 

asutuille alueille

Monivuotinen rahoituskehys 2021–2027 = 1 279 mrd. euroa
EU:n 

talousarvio Otsake 2: Yhteenkuuluvuus ja arvot 442 mrd. euroa

Toimintalinjat

Koheesio-
politiikka

373 mrd. euroa

Erasmus+ Luova Eurooppa Muut…
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o Komission ehdotuksen mukaan tästä kokonaismäärästä yhteenkuuluvuuteen ja 
arvoihin kohdennetaan 442 miljardia euroa, josta koheesiopolitiikan osuus on 
373 miljardia euroa (10 prosenttia vähemmän kuin edellisellä kaudella). Tässä 
arvioinnissa käsitellään jälkimmäisenä mainitun summan jakamista. 
Koheesiopolitiikkaa rahoitetaan kolmesta rahastosta: Euroopan 
aluekehitysrahastosta (EAKR), Euroopan sosiaalirahasto plussasta (ESR+) ja 
koheesiorahastosta.  

o Koheesiopolitiikkaan osoitetuista varoista EU on varannut 46,7 miljardia euroa 
koheesiorahastolle ja loput EAKR:lle/ESR+:lle, joihin varat osoitetaan 
alkuvaiheessa yhdessä. 

o EU on asettanut kaksi tavoitetta EAKR:ään/ESR+:aan osoitettujen 326,3 miljardin 
euron kokonaisvarojen käytölle: Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun, mihin 
käytetään valtaosa varoista, sekä Euroopan alueellinen yhteistyö. Investoinnit 
työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitteen yhteydessä osoitetaan vähäinen määrä 
(1,6 miljardia euroa) syrjäisimpien ja pohjoisen harvaan asuttujen alueiden 
tukeen. 

10 Seuraavassa vaiheessa määrärahoja kohdennetaan ensimmäisen kerran 
yksittäisille jäsenvaltioille – joko koko maalle tai siellä sijaitseville alueille. Koko 
käytettävissä olevan koheesiopolitiikan rahoituksen eri osien kohdentamisessa 
käytetään erilaisia menettelyjä, joista kerrotaan lisää seuraavissa osioissa ja jotka on 
kuvattu liitteessä II. Ensimmäisenä selostetaan EAKR:n/ESR+:n ja seuraavaksi 
koheesiorahaston määrärahojen jakaminen. Tämän tilannearvion osan viimeisessä 
osiossa käsitellään myöhempiä mukautuksia, kuten enimmäismääriä ja 
suojatoimenpiteitä, sekä varojen osoittamista ESR+:aan. Laskelmien tekemistä 
havainnollistetaan eri puolilla tilannearviota monin esimerkein, joissa on käytetty 
apuna kuvitteellisia jäsenvaltioita tai alueita.  
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Määrärahojen alustava jakaminen 
jäsenvaltioille 

Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitteen määrärahat  

11 EAKR:n/ESR+:n kahteen tavoitteeseen liittyvät määrärahat jaetaan erilaisten 
menettelyjen kautta. Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitteen määrärahoja 
jaettaessa tärkeä peruste on alueiden suhteellinen vauraus8. Komissio ehdottaa 
kaudeksi 2021–2027 seuraavaa ryhmittelyä (ks. myös liite X): 

o vähemmän kehittyneet alueet, joiden keskimääräinen BKT asukasta kohden on 
alle 75 prosenttia EU:n keskiarvosta 

o siirtymäalueet, joiden keskimääräinen BKT asukasta kohden on 75–100 prosenttia 
EU:n keskiarvosta 

o kehittyneemmät alueet, joiden keskimääräinen BKT asukasta kohden ylittää 
unionin keskiarvon. 

Vähemmän kehittyneet alueet 

12 Vähemmän kehittyneille alueille osoitettavat varat määritetään kolmessa 
vaiheessa. Menettelyä havainnollistetaan liitteessä III (a). 

1) Alueen asukaskohtaisen BKT:n ja EU:n BKT:n keskiarvon erotus eli vaurausero 
kerrotaan alueen väestömäärällä. 

2) Saatavaan lukuun sovelletaan kerrointa, jolloin se heijastaa alueen 
sijaintijäsenvaltion suhteellista vaurautta (ks. liite III b). Tämä tarkoittaa sitä, että 
köyhässä maassa sijaitseva köyhä alue saa enemmän rahoitusta kuin yhtä köyhä 
alue, joka sijaitsee vähemmän köyhässä maassa. 

3) Alueet voivat saada lisätukia, jotka liittyvät sosioekonomisiin ja 
ympäristötekijöihin: työttömyyteen ja erityisesti nuorisotyöttömyyteen, 

                                                      
8 Komissio mittaa vaurautta bruttokansantuotteen (BKT) ja bruttokansantulon (BKTL) avulla 

joko ostovoimamukautusten kanssa tai ilman niitä. Termit on selitetty sanastossa.  
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koulutustasoon, kasvihuonekaasupäästöihin sekä muuttoliikkeeseen 
(ks. liite III c).  

13 Vähemmän kehittyneisiin alueisiin sovellettavaa menettelyä havainnollistetaan 
kuvitteellista aluetta koskevan esimerkkilaskelman avulla taulukossa 1. 

Taulukko 1 – Esimerkkilaskelma: vähemmän kehittyneiden alueiden 
määrärahaosuudet 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin komission yhteisiä säännöksiä koskevan asetusehdotuksen 
liitteen XXII 1 kohdan a–g alakohdan pohjalta.  

Huom. Yllä esitetty ei sisällä määrärahojen koko jakomenettelyä, sillä esimerkissä ei oteta huomioon 
kaikkien lisätukien jakamista. 

(1) Alueen BKT asukasta kohden 15 000 euroa
(2) EU:n BKT asukasta kohden 25 000 euroa
(3) Vaurausero = (2) - (1) 10 000 euroa
(4) Alueen väestömäärä 3 500 000
(5) Alustava teoreettinen määrä = (3) x (4) x 7 vuotta 245 mrd. euroa

Kansall inen BKTL asukasta kohden 90 % EU:n 
keskiarvosta

(6) Sovellettava korjauskerroin (ks. l i ite III b) 1,3 %

(7) Aluekohtainen määräraha = (5) x (6)
3 185 milj. euroa

Työttömien määrä (a) 300 000
Työttömyysaste (b) 13,2 %
Vähemmän kehittyneiden alueiden keskiarvo (c) 13,5 %
Työttömien määrä, jolla keskiarvo ylittyy 0
(8) Lisätuen määrä = (d) x 500 € x 7 vuotta 0 euroa
Nuorten työttömien määrä (a) 60 000
Nuorisotyöttömyysaste (b) 35,0 %
Vähemmän kehittyneiden alueiden keskiarvo (c) 32,6 %
Nuorisotyöttömien määrä, jolla keskiarvo ylittyy 
(jos b>c)  (d) = (a) - [(a)/(b)x(c)]

4 114

(9) Lisätuen määrä = (d) x 500 € x 7 vuotta 14,4 milj. euroa
Kansall iset hii l idioksidipäästöt (a) 200 milj. tn
Vuoden 2030 tavoite (b) 175 milj. tn
Tavoitteen ylittävä määrä (jos a>b)
(c) = (a) - (b)

25 milj. tn

Alueen osuus maan kokonaisväestömäärästä (d) 10,0 %
(10) Lisätuen määrä = (c) x (d) x 1 € x 7 vuotta 17,5 milj. euroa

 = (7) + (8) + (9) + (10) 3 216,9 milj. euroaMäärärahat vuosiksi 2021–2027

Lisätuki 2 
Nuorisotyöttömyys

Alue

Vaihe 1

Vaihe 2

Vaihe 3 
(esimerkki 
kolmesta 

lisätuesta)

Lisätuki 1 Työttömyys

Lisätuki 3 
Kasvihuonekaasupäästöt
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Siirtymäalueet  

14 Komission ehdotuksen mukaan kaudella 2021–2027 siirtymäalueiksi katsottaisiin 
alueet, joiden asukaskohtainen BKT on 75–100 prosenttia EU:n keskiarvosta9. Kaudella 
2014–2020 vastaava vaihteluväli oli 75–90 prosenttia EU:n keskiarvosta. Alueet, jotka 
kuuluivat vaihteluväliin 90–100 prosenttia, luokiteltiin aiemmin kehittyneemmiksi 
alueiksi – ks. jäljempänä oleva kohta 16. Muutoksen myötä luokka kattaa 
huomattavasti suuremman väestömäärän: aiemmin se kattoi alle 15 prosenttia ja nyt 
yli 25 prosenttia EU:n väestöstä. Kun alue luokitellaan kehittyneemmän alueen sijasta 
siirtymäalueeksi, se saa yleensä enemmän koheesiovaroja. Komissio perustelee 
muutosta keskituloisten alueiden kohtaamilla sitkeillä rakenteellisilla haasteilla, joiden 
seurauksena vähemmän vauraat mutta nopeasti kehittyvät alueet10 kirivät asteittain 
keskituloisten alueiden rinnalle, kun taas kehittyneempien alueiden etumatka on liian 
suuri umpeen kurottavaksi. Muutos vaikuttaa eniten Suomeen, Ranskaan, Saksaan, 
Sloveniaan ja Alankomaihin. Siirtymäalueiden laajemmasta määritelmästä riippumatta 
vuosille 2021–2027 ehdotetun jakomenettelyn toimintaperiaate on pitkälti 
samanlainen kuin kaudella 2014–2020. 

15 Määrärahat jaetaan neljässä vaiheessa, jotka on kuvattu liitteessä IV: 

1) Tuen vähimmäistason (18 euroa henkeä ja vuotta kohden) määrittäminen ennen 
lisätukia. Kyseessä on asukaskohtainen alustava teoreettinen määrä, jonka alue 
saisi, jos se olisi kehittyneempi11. 

2) Tuen enimmäistason laskeminen ennen lisätukia. Tämä vastaa 60:tä prosenttia 
asukaskohtaisesta määrärahasta, jonka alue saisi, jos se olisi vähemmän 
kehittynyt (kohta 12) ja sen BKT asukasta kohden olisi 75 prosenttia EU:n 
keskiarvosta12.  

3) Seuraavaksi kyseisen alueen rahoitustuki määritellään vertaamalla alueen 
asukaskohtaista BKT:tä EU:n keskiarvoon ja ottaen huomioon edellä kuvatut 
vähimmäis- ja enimmäistasot. Kaaviossa 2 esitetään valmiiksi laskettu esimerkki 

                                                      
9 Komission yhteisiä säännöksiä koskevan asetusehdotuksen (COM(2018) 375 final) 

102 artiklan 2 kohdan b alakohta. 

10 Alue- ja kaupunkipolitiikan pääosaston kuudes kertomus taloudellisesta, sosiaalisesta ja 
alueellisesta yhteenkuuluvuudesta, heinäkuu 2014, s. 198. 

11 Komission yhteisiä säännöksiä koskevan asetusehdotuksen liitteen XXII 2 kohdan a alakohta 
ja 3 kohta. 

12 Komission yhteisiä säännöksiä koskevan asetusehdotuksen liitteen XXII 1 kohdan a ja 
b alakohta. 
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alueelle, jonka BKT asukasta kohden on 87,8 prosenttia EU:n keskiarvosta. 
Kaaviosta käy ilmi, että kyseinen alue saisi 50 euroa henkeä ja vuotta kohden. 

4) Kuten vähemmän kehittyneet alueet, myös jäsenvaltiot voivat saada lisätukia 
(liite III c), jotka liittyvät sosioekonomisiin ja ympäristötekijöihin: työttömyyteen 
ja erityisesti nuorisotyöttömyyteen, koulutustasoon, kasvihuonekaasupäästöihin 
sekä muuttoliikkeeseen.  

Kaavio 2 – Esimerkkilaskelma: kuvitteellisen siirtymäalueen alustavat 
määrärahat 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin liitteen XXII 2 kohdan a ja b alakohdan pohjalta. 

Huom. Kaaviossa esitetään, miten kyseisen alueen vaurauden, joka on 87,8 prosenttia EU:n keskiarvosta, 
perusteella lasketaan alueen määrärahojen määräksi 50 euroa henkeä ja vuotta kohden. 

Kehittyneemmät alueet 

16 Kehittyneemmiksi alueiksi luetaan alueet, joiden BKT asukasta kohden ylittää 
unionin keskiarvon13. Niiden osalta jakomenetelmä eroaa edellä kuvatuista mutta 
pysyy pitkälti samana kuin vuosina 2014–2020 käytetty menetelmä. Kuten 
liitteessä V a esitetään, vaiheita on kolme: 

                                                      
13 Komission yhteisiä säännöksiä koskevan asetusehdotuksen (COM(2018) 375) 102 artiklan 

2 kohdan c alakohta. 
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1) Komissio laskee kaikkien kehittyneempien alueiden kokonaismäärärahat 
kertomalla tietyn summan henkeä ja vuotta kohden kyseisten alueiden 
väestömäärällä.  

2) Tästä kokonaismäärästä kullekin alueelle kohdennettava määrä perustuu 
seitsemään väestölliseen ja sosioekonomiseen indikaattoriin liittyvään tietoon. 
Indikaattoreihin sovelletaan erilaisia painotuksia aina väestön ja koulutustason 
20 prosentin painotuksesta väestötiheyden 2,5 prosentin painotukseen. 
Indikaattorit ja niiden painotus esitetään liitteessä V b. Kunkin alueen osuus 
lasketaan erikseen kunkin indikaattorin osalta, ja sen perusteella lasketaan alueen 
kokonaismäärärahaosuus käytettävissä olevasta rahoituksen kokonaismäärästä. 
Taulukossa 2 kuvataan menetelmää ensimmäisen indikaattorin osalta 
esimerkkilaskelman avulla.  

3) Soveltuvissa tapauksissa lisätään viimeisessä vaiheessa mahdolliset lisätuet, jotka 
liittyvät kasvihuonekaasupäästöihin ja muuttoliikkeeseen, noudattaen samoja 
menettelyjä kuin vähemmän kehittyneiden alueiden ja siirtymäalueiden 
yhteydessä.  

Taulukko 2 – Esimerkkilaskelma: jakomenetelmä kehittyneemmille 
alueille – indikaattorin 1 (väestö) perusteella 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin komission yhteisiä säännöksiä koskevan asetusehdotuksen 
liitteen XXII 3 ja 4 kohdan pohjalta. 

17 Tämän tavoitteen osalta komissio ehdottaa myös, että syrjäisimmille ja pohjoisen 
harvaan asutuille alueille korvamerkitään 1,6 miljardia euroa kuten vuosina 2014–
2020. Määrärahat jaetaan väestön perusteella. 

Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen määrärahat 

18 Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteeseen liittyviä koheesiopolitiikan 
toimintapoliittisia tavoitteita rahoitetaan EAKR:stä. Kyseiseen tavoitteeseen liittyvien 
määrärahojen jakaminen pohjautuu neljään lohkoon (liite VI a), jotka ovat rajatylittävä 

(1) Kokonaisväestömäärä 208 milj.
(2) Asukaskohtainen osuus 18 euroa
(3) Kehittyneempien alueiden kokonaisosuus = (1) x (2) x 7 vuotta 26,2 mrd. 

(4) Alueen väestömäärä 6 milj.
(5) Kehittyneempien alueiden kokonaisväestömäärä 208 milj.
(6) Väestön osuus = (4) / (5)  2,9 %
(7) Indikaattorin 1 osuus saatavil la olevista määrärahoista 20 %
(8) Alueen skaalattu osuus = (7) x (6)  0,6 %
(9) Alueen lopulliset määrärahat indikaattorin 1 osalta = (8) x (3) 151 milj. euroa

Vaihe 1: Kaikkien kehittyneempien 
alueiden saatavilla olevat määrärahat

(pois lukien lisätuet)

Vaihe 2

Alue
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yhteistyö maa-alueilla, merialueyhteistyö, valtioiden välinen yhteistyö ja syrjäisimpien 
alueiden yhteistyö. Komissio ehdottaa, että tähän tavoitteeseen14 osoitetaan 
9,5 miljardia euroa vuosina 2021–2027. Kussakin lohkossa on erisuuruiset määrärahat. 
Kustakin lohkosta kohdennettaisiin rahoitusta tukikelpoisille alueille väestömäärien 
perusteella (ks. liite VI b). Valtaosa rahoituksesta käytetään maa-alueilla toteutettavan 
yhteistyön lohkoon.  

19 Taulukossa 3 esitetään esimerkki Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteeseen 
kuuluvan määrärahaosuuden laskemisesta.  

Taulukko 3 – Esimerkkilaskelma: jäsenvaltion Euroopan alueellinen 
yhteistyö -tavoitteen määrärahat 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin komission yhteisiä säännöksiä koskevan asetusehdotuksen 
liitteen XXII 8 kohdan ja Euroopan komission esityksen ”Methodology for determining financial 
allocations by Member State” (menetelmä jäsenvaltioiden määrärahojen määrittämiseen) pohjalta. 

* Euroopan alueellista yhteistyötä koskevassa asetusehdotuksessa (COM(2018) 374 final) valtioiden 
välinen yhteistyö ja merialueyhteistyö muodostavat yhden osa-alueen, jonka määrärahat ovat kolme 

                                                      
14 Euroopan alueellista yhteistyötä koskevassa asetusehdotuksessa (COM(2018) 374 final) 

määritellään viisi osa-aluetta: rajatylittävä yhteistyö, valtioiden välinen yhteistyö ja 
merialueyhteistyö (nämä luetaan kahdeksi eri lohkoksi jakomenettelyssä), syrjäisimpien 
alueiden yhteistyö sekä alueiden välinen yhteistyö ja alueiden väliset innovointi-
investoinnit. Kahden alueiden välisen osa-alueen 1,2 miljardin euron suuruista 
yhteismäärää ei kohdenneta jäsenvaltioille.  

(1) Jäsenvaltion osuus maaraja-alueiden kokonaisväestömäärästä 5,0 %
(2) Enintään 25 km:n päässä rajasta asuvien osuus kokonaisväestömäärästä 10,0 %
(3) Painotettu osuus = 60 %x(1)  + 40 %x(2) 7,0 %
(4) Lohkon kokonaismäärärahat 5 mrd. euroa
(5) Määrärahat lohkon osalta = (3) x (4) 350 milj. euroa

(1) Jäsenvaltion osuus rannikkoraja-alueiden kokonaisväestömäärästä 1,0 %
(2) Enintään 25 km:n päässä rannikkorajasta asuvien osuus 
kokonaisväestömäärästä 2,0 %
(3) Painotettu osuus = 60 %x(1)  + 40 %x(2) 1,4 %
(4) Lohkon kokonaismäärärahat 1,35 mrd. euroa
(5) Määrärahat lohkon osalta = (3) x (4) 19 milj. euroa

(1) Jäsenvaltion väestön osuus EU:n väestömäärästä 5,0 %
(2) Lohkon kokonaismäärärahat 1,65 mrd. euroa
(3) Määrärahat lohkon osalta = (1) x (2) 82,5 milj. euroa

(1) Jäsenvaltion osuus EU:n syrjäisimmillä alueil la asuvasta väestömäärästä 8,0 %
(2) Lohkon kokonaismäärärahat 0,3 mrd. euroa
(3) Määrärahat lohkon osalta = (1) x (2) 24 milj. euroa

475,5 milj. euroa
E. Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteeseen kuuluvat kokonaismäärärahat 
vuosiksi 2021–2027 = A(5) + B(5) + C(3) + D(3) 

Jäsenvaltio

A. Rajatylittävä 
yhteistyö maa-alueilla

B. Merialueyhteistyö*

C. Valtioiden välinen 
yhteistyö*

D. Syrjäisimpien 
alueiden yhteistyö
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miljardia euroa. Määrärahojen eriyttämisen (1,35 miljardia euroa ja 1,65 miljardia euroa) tarkoituksena 
on ainoastaan osuuksien osoittaminen jäsenvaltioille. 

Koheesiorahaston määrärahat 

20 Jäsenvaltiot, joiden asukaskohtainen BKTL on alle 90 prosenttia EU:n 
keskiarvosta, voivat saada varoja koheesiorahastosta. Komissio on ehdottanut, että 
koheesiorahastoon osoitetaan yhteensä 46,7 miljardia euroa vuosiksi 2021–2027. 
Tämä on 45 prosenttia vähemmän kuin edellisellä kaudella. Komissio selittää 
merkittävää vähennystä sillä, että EU:hun vuosina 2004 ja 2007 liittyneissä 
jäsenvaltioissa tarvitaan nykyään vähemmän merkittäviä investointeja liikenne- ja 
ympäristöinfrastruktuuriin. Käytännössä EAKR:stä ja ESR+:sta köyhemmille alueille 
kohdennettavat suuremmat määrärahat korvaavat vähennyksen 
koheesiorahoituksessa, jolloin koheesiopolitiikan kokonaismäärärahat köyhemmille 
alueille pysyvät jokseenkin samalla tasolla. 

21 Koheesiorahaston määrärahojen jakomenetelmä on pysynyt samana kuin 
edellisillä kausilla. Jakomenettely esitellään seuraavassa (ks. liite VII): 

1) Ensimmäisessä vaiheessa lasketaan koheesiorahaston teoreettinen 
kokonaismäärä, jonka perustana on 62,90 euron suuruinen summa henkeä ja 
vuotta kohden. 

2) Alustavat määrärahat jaetaan väestön (50 %) ja pinta-alan (50 %) perusteella 15.  

3) Alustava määrärahaosuus mukautetaan kansallisen vaurauden mukaan 
(perusteena on jäsenvaltion BKTL suhteessa EU:n keskiarvoon). 

4) Vaurauden mukaan tehdyn mukautuksen toimintaperiaatteen vuoksi laskenta on 
skaalattava. Jäsenvaltion skaalattua osuutta sovelletaan koheesiorahaston 
kokonaismäärärahoihin, jolloin saadaan selville jäsenvaltion määrärahaosuus. 

22 Taulukossa 4 on esimerkki koheesiorahastosta maksettavan määrärahaosuuden 
laskemisesta. 

                                                      
15 Jos väestötiheys on erittäin suuri, pinta-alaperustetta ei lasketa mukaan. 
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Taulukko 4 – Esimerkkilaskelma: jäsenvaltion koheesiorahaston 
määrärahaosuus 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin komission yhteisiä säännöksiä koskevan asetusehdotuksen 
liitteen XXII 7 kohdan pohjalta. 

23 Koheesiorahaston vuosien 2021–2027 määrärahojen vähentämistä koskevan 
ehdotuksensa mukaisesti komissio ehdottaa, että yksittäisen jäsenvaltion 
koheesiorahaston määrärahaosuus rajoitetaan kolmannekseen jäsenvaltion kaikista 
koheesiopolitiikan määrärahoista. Ehdotuksen mukaisesti tämä rajoitus vaikuttaisi 
vuosien 2021–2027 määrärahoja jaettaessa Viroon, Latviaan ja Maltaan. Nämä 
jäsenvaltiot eivät kuitenkaan menetä osaa rahoituksestaan, sillä kaikki ylijäävät 
koheesiorahaston varat siirretään kyseisten jäsenvaltioiden Investoinnit työpaikkoihin 
ja kasvuun -tavoitteen osuuksiin.  

Määrärahojen jakoperusteiden taloudellinen painoarvo 

24 Taulukossa 5 kuvataan jäsenvaltioille osoitettavien määrärahojen 
jakomenettelyssä käytettyjen perusteiden painotusta koko koheesiopolitiikan 
rahoituksen eli EAKR:n, ESR+:n ja koheesiorahaston osalta. Taulukosta käy ilmi, että yli 
80 prosenttia määrärahoista myönnettiin vaurauden perusteella vuosina 2014–2020, 
kuten tehdään myös vuosina 2021–2027. 

62,90 €/hlö x 7 vuotta x tukikelpoisen väestön määrä 46,7 mrd. euroa

(1) Jäsenvaltion väestömäärän osuus 10 %
(2) Jäsenvaltion pinta-alan osuus 8 %

(3) Jäsenvaltion osuus = 50 %xB(1)+50 %xB(2) 9 %

(1) Määrä, jolla kyseisen jäsenvaltion BKTL asukasta kohden alittaa 
kaikkien koheesiorahaston tukeen oikeutettujen jäsenvaltioiden 
keskiarvon 30 %
(2) Jäsenvaltion suhteell isen köyhyyden perusteella tehty mukautus = 
1/3 (yhteisiä säännöksiä koskevan asetusehdotuksen mukaan) x C(1) +10 %

(3) Jäsenvaltion mukautettu osuus = B(3) x (1+C(2)) 9,9 %

(1) Kaikkien jäsenvaltioiden mukautettujen osuuksien summa 115 %
(2) Skaalattu jäsenvaltion osuus = C(3)/D(1) 8,6 %

= A x D(2) 4,02 mrd. euroa
Lopulliset määrärahat 
koheesiorahastosta vuosiksi 2021–2027

Jäsenvaltio

A: Vaihe 1 – Koheesiorahaston saatavilla 
olevat määrärahat

B: Vaihe 2 – Jäsenvaltion osuus

C: Vaihe 3 – Suhteellisen kansallisen 
vaurauden perusteella tehty mukautus

D: Vaihe 4: – Jäsenvaltion skaalattu osuus
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Taulukko 5 – Määrärahojen kohdentamisperusteiden taloudellinen 
painoarvo 

Peruste 2014–2020 2021–2027 

Vauraus (BKT/BKTL) 86 % 81 % 

Työmarkkinat, koulutus, väestökehitys 14 % 15 % 

Ilmasto - 1 % 

Muuttoliike - 3 % 

Yhteensä 100 % 100 % 

Lähde: Euroopan komission esitys ”EU Budget for the future: Regional development and cohesion”(EU:n 
talousarvio ja tulevaisuus: aluekehitys ja koheesio. 
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Alustavien määrärahojen mukautukset 
25 Tässä osiossa käsitellään käytössä olevien enimmäismäärien ja 
suojatoimenpiteiden toimintaa sekä määrärahojen mukautuksia, mukaan lukien 
rahastoihin osoitettavat erityismäärärahat. Lisäksi käsitellään näiden menettelyjen 
tuloksia eli komission yhteisiä säännöksiä koskevassa asetusehdotuksessa esitettyjä 
jäsenvaltioiden lopullisia määrärahoja. 

Enimmäismäärät ja suojatoimenpiteet 

26 Edellisten kausien tapaan edellä kuvailtujen menettelyjen määrittämiin 
jäsenvaltioiden määrärahoihin voidaan tehdä muita mukautuksia, joiden tarkoituksena 
on tasoittaa jäsenvaltioiden määrärahojen merkittävää vaihtelua eri kausilla. 
Mukautukset ovat joko enimmäismääriä, jotka rajoittavat myönnettävän tuen määrää, 
tai suojatoimenpiteitä, joilla taataan rahoituksen vähimmäistaso. Liite VIII a sisältää 
vuosiksi 2021–2027 ehdotetut enimmäismäärät ja suojatoimenpiteet. 

Enimmäismäärät 

27 Komissio ehdottaa kolmea rajoittavaa tekijää vuosiksi 2021–2027: 

1) Ensinnäkin yksittäisen jäsenvaltion saatavilla oleva vuosittainen 
kokonaisrahoitusmäärä on rajoitettu kiinteään prosenttiosuuteen jäsenvaltion 
arvioidusta BKT:stä16. Sallittua osuutta BKT:stä on pienennetty edellisiltä kausilta 
(ks. liite VIII b), ja se riippuu maan suhteellisesta vauraudesta; kuten taulukosta 6 
käy ilmi, köyhempiin maihin sovelletaan korkeampaa rajaa, sillä niillä on suurempi 
rahoituksen tarve.  

                                                      
16 Perustuu talouden ja rahoituksen pääosaston vuosien 2021–2027 pitkän aikavälin 

kasvuennusteisiin (ei ostovoimapariteettina mitattuna).  
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Taulukko 6 – Enimmäismäärät esitettynä osuutena BKT:stä 

Kynnysarvot BKTL:nä asukasta 
kohden 

Enimmäismäärä 
osuutena 
BKT:stä 

Jäsenvaltio, johon määrää 
sovelletaan 

Alle 60 % EU:n keskiarvosta 2,3 % Bulgaria, Romania, Kroatia 

60–65 % EU:n keskiarvosta 1,85 % Latvia 

Yli 65 % EU:n keskiarvosta 1,55 % Kaikki muut EU-maat 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin vuosien 2021–2027 yhteisiä säännöksiä koskevan 
asetusehdotuksen liitteen XXII 10 kohdan ja komission tietojen pohjalta. 

2) Toisena rajoittavana tekijänä kansallisiin määrärahoihin sovelletaan rajoitusta, 
joka liittyy edellisellä ohjelmakaudella saatuihin määrärahoihin. Komissio 
ehdottaa, että vuosina 2021–2027 jäsenvaltio voi saada enintään 108 prosenttia 
sille vuosiksi 2014–2020 myönnetyistä määrärahoista. Rajoitus vaikuttaa 
Romaniaan, Bulgariaan ja Kreikkaan. 

3) Lisäksi komissio ehdottaa uutta enimmäismäärää rikkaille jäsenvaltioille, joiden 
BKTL asukasta kohden on yli 120 prosenttia EU:n keskiarvosta. Näille maille 
voidaan myöntää enintään saman verran määrärahoja kuin vuosiksi 2014–2020. 
Rajoitus vaikuttaa kuuteen jäsenvaltioon: Belgiaan, Ruotsiin, Alankomaihin, 
Itävaltaan, Tanskaan ja Luxemburgiin.  

Suojatoimenpiteet 

28 Merkittävin komission ehdottama suojatoimenpide takaa, että yksittäisen 
jäsenvaltion määrärahat eivät voi olla alle 76:tta prosenttia sen vuosina 2014–2020 
saamista määrärahoista. Ehdotettu taso on huomattavasti korkeampi kuin edellisellä 
kaudella, jolloin vastaavan suojatoimenpiteen raja oli 55 prosenttia. Vuosina 2021–
2027 tästä suojatoimenpiteestä hyötyvät seuraavat viisi maata: Unkari, Liettua, viro, 
Malta ja Tšekki. 

29 Jakomekanismin ansiosta siirtymäalueiden määrärahaosuus ei voi olla pienempi 
kuin se määrä, jonka ne saisivat, jos ne olisivat kehittyneempiä alueita (kohdan 15 
alakohta (1)). Käytössä on lisäksi ylimääräinen suojatoimenpide, joka pehmentää 
jäsenvaltion vähemmän kehittyneen alueen luokituksen muuttumisen vaikutusta, sillä 
normaalisti tämä vähentäisi määrärahoja. Tähän ryhmään kuuluvien alueiden 
Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitteen vuosittainen määrärahaosuus on 
vähintään 60 prosenttia niiden vuosina 2014–2020 saamasta määrästä.  
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Poikkeukset 

30 Enimmäismäärä- ja suojatoimenpidemekanismeja sovelletaan kaikkeen 
koheesiopolitiikan rahoitukseen, joka on alueen tai jäsenvaltion saatavilla, lukuun 
ottamatta seuraavaa kahta poikkeustapausta: 

o Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen mukaiset määrärahat. Komission 
mukaan tällä estetään määrärahojen epätasapaino yhteisen rajan jakavien 
maiden välillä. 

o Kehittyneemmille maille osoitettaviin määrärahoihin liittyvä BKT:hen perustuva 
enimmäismäärä (ks. kohdan 27 alakohta (1)). Komission mukaan näin estetään 
lisävähennykset silloin, kun määrärahat ovat jo suhteellisen pienet. 

Lisämukautukset 

31 Komissio ehdottaa kahta muuta mukautusta, jotka tehdään sen jälkeen, kun 
enimmäismäärät ja suojatoimenpiteet on otettu huomioon. Ensinnäkin komissio on 
ehdottanut, että koheesiorahastosta siirretään 11 miljardia euroa suoraan 
hallinnoitavan Verkkojen Eurooppa -välineen (CEF) liikenneohjelmaan myös kaudella 
2021–202717.  

32 Toiseksi komissio on ehdottanut vuosiksi 2021–2027 ESR+:lle kiinteää 
100 miljardin euron määrärahaa ja EAKR:lle 216,8 miljardin euron määrärahaa 
Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitteeseen. Edellä kuvaillun menetelmän 
mukaan näitä kahta rahastoa käsitellään kuitenkin yhdessä myös niiden määrärahoja 
jaettaessa. Lokakuussa 2018 komissio ehdotti toukokuussa 2018 annetusta yhteisiä 
säännöksiä koskevasta asetusehdotuksesta erillään menetelmää varojen osoittamiseen 
ESR+:aan, jotta ESR+:aan ja EAKR:ään osoitettavat varat voidaan eriyttää toisistaan 
jäsenvaltioiden tasolla. 

33 Seuraavaksi kuvailtava ESR+:n osuuden määrittelyyn ehdotettu menetelmä on 
samankaltainen kuin vuosina 2014–2020, ja taulukossa 7 on valmiiksi laskettu 
esimerkki menetelmän soveltamisesta käytännössä. 

                                                      
17 Verkkojen Eurooppa -välineen liikenneosio on suunniteltu tukemaan investointeja uuden 

liikenneinfrastruktuurin rakentamiseen Euroopassa ja olemassa olevan infrastruktuurin 
kunnostamiseen ja parantamiseen. Se keskittyy rajatylittäviin hankkeisiin ja hankkeisiin, 
joilla pyritään poistamaan pullonkauloja, sekä horisontaalisiin painopisteisiin, kuten 
liikenteenhallintajärjestelmiin.  
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1) Lähtökohtana on kunkin jäsenvaltion vuosien 2014–2020 ESR-osuus valtion ESR- 
ja EAKR-määrärahojen kokonaismäärästä kyseisellä kaudella.  

2) Nämä osuudet mukautetaan kahden lisäperusteen mukaan. Lisäperusteet liittyvät 
nuorisotyöttömyyteen – työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien määrä eli 
NEET-aste – sekä sosiaaliseen osallisuuteen – köyhyys- ja syrjäytymisriskiä 
kuvaava AROPE-aste. Indikaattorit ovat peräisin Euroopan sosiaalisten oikeuksien 
pilarista, ja ne heijastavat ESR+:n poliittisia painopisteitä18. Mukautusten 
toimintaperiaate selitetään liitteessä IX.  

3) Seuraavaksi kaikkien osuuksien summaa sovelletaan ESR+:n käytettävissä olevaan 
kokonaismäärään. 

Taulukko 7 – Esimerkkilaskelma: jäsenvaltion ESR+:n määrärahaosuus 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

* ESR+:n 100 miljardin euron kokonaisrahoituksesta vähennetään ennen määrärahojen jakamista 
0,2 miljardia euroa ESR+:aan kuuluvaan rajatylittävään yhteistyöhön ja 0,35 miljardia euroa komission 
toimeenpanemaan tekniseen tukeen. 

Lopulliset määrärahat 

34 Taulukossa 8 verrataan jakomenetelmän tuloksia alueluokittain vuosina 2014–
2020 ja vuosia 2021–2027 koskevassa ehdotuksessa. Koheesiorahaston määrärahojen 

                                                      
18 Nuorisotyöllisyysaloite ja vähävaraisimmille suunnattu eurooppalaisen avun rahasto (FEAD) 

on sisällytetty ESR+:aan vuosiksi 2021–2027. 

(1) Jäsenvaltion Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitteen 
määrärahat vuosiksi 2021–2027 15 mrd. euroa
(2) ESR:n osuus (ml. nuorisotyöll isyysaloite ja FEAD) vuosina 2014–2020 40 %

(3) Jäsenvaltion NEET-aste 20 %
(4) Mukautus 1,5 % nuorisotyöttömyyden osalta 
(NEET-aste > 16,4 % - Li ite IX) +1,5 %
(5) Jäsenvaltion AROPE-aste 25 %
(6) Mukautus 1 % sosiaalisen osall isuuden osalta 
(23,9 % < AROPE-aste < 30,3 % - Li ite IX) +1 %
(7) ESR+:n mukautettu osuus = (2) + (4) + (6) 42,5 %
(8) Jäsenvaltion alustavat määrärahat ESR+:sta = (7) x (1) 6 375 milj. euroa

(10) Kaikkien jäsenvaltioiden alustavien ESR+:n määrärahojen summa 103 mrd. euroa
(11) Käytettävissä olevat ESR+:n määrärahat vuosiksi 2021–2027* 99,45 mrd. euroa
(12) Mukautustekijä = (11) / (10) 96,6 %

6 155 milj. euroa

Jäsenvaltio 

A. Alustavat tiedot

B. Nuorisotyöttömyyden 
ja sosiaalisen osallisuuden 
perusteella tehtävät 
mukautukset

C. Mukautus saatavilla 
oleviin ESR+:n 
määrärahoihin

D. Lopulliset määrärahat ESR+:sta vuosiksi 2021–2027 = (8) x (12)
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vähentämisestä huolimatta vähemmän kehittyneiden alueiden koheesiopolitiikan 
kokonaismäärärahat pysyvät vuosina 2021–2027 suhteellisesti katsoen ennallaan ja 
ovat noin kolme neljännestä kaikesta saatavilla olevasta rahoituksesta (kohta 20). 

Taulukko 8 – Määrärahojen jakaminen alueluokittain 

Rahasto/Alueen luokka 2014–2020 2021–2027 

Koheesiorahasto 22 % 13 % 

EAKR/ESR+ Vähemmän kehittyneet alueet 53 % 62 % 

EAKR/ESR+ Siirtymäalueet 10 % 14 % 

EAKR/ESR+ Kehittyneemmät alueet 15 % 11 % 

Yhteensä 100 % 100 % 

Vähemmän kehittyneiden alueiden osuus 
koheesiorahastosta ja EAKR:stä/ESR+:sta 75 % 75 % 

Lähde: Euroopan komission esitys ”EU Budget for the future: Regional development and cohesion”(EU:n 
talousarvio ja tulevaisuus: aluekehitys ja koheesio. 

35 Jäsenvaltioiden rahastokohtaiset määrärahat vuosiksi 2021–2027 esitetään alla 
olevassa taulukossa 9.  
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Taulukko 9 – Ehdotus jäsenvaltioiden rahastokohtaisista määrärahoista 
vuosiksi 2021–2027 (miljoonaa euroa, summat esitetty käypinä hintoina) 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin komission tietojen perusteella. 

* Siirrot: tekninen tuki (0,35 prosenttia EAKR:n/ESR+:n/koheesiorahaston/Euroopan alueellisen 
yhteistyön määrärahoista), rajatylittävä yhteistyö (kuuluu ESR+:aan) ja eurooppalainen kaupunkialoite 
(kuuluu EAKR:ään). Siirrot ovat komission hallinnoimaa rahoitusta, joka ei ole suoraan jäsenvaltioiden 

ESR+ EAKR
Euroopan 

alueellinen 
yhteistyö

Koheesio-
rahasto

josta CEF:ään 
siirrettävä 

osuus 
Siirrot*

Yhteisiä 
säännöksiä 

koskeva asetus-
ehdotus, 
liite XXII

Belgia 1 177 1 158 405 0 0 15 2 754
Bulgaria 2 588 5 643 143 1 654 401 54 10 082
Tšekki 2 737 10 524 314 6 444 1 563 100 20 116
Tanska 181 213 249 0 0 3 646
Saksa 6 205 10 346 1 029 0 0 101 17 681
Viro 492 1 651 51 1 075 261 16 3 285
Irlanti 579 450 190 0 0 7 1 226
Kreikka 5 900 11 528 120 4 034 978 116 21 697
Espanja 12 084 25 377 639 0 0 221 38 325
Ranska 7 194 9 654 1 106 0 0 102 18 058
Kroatia 2 145 5 776 219 1 695 411 53 9 888
Italia 15 011 27 411 788 0 0 252 43 463
Kypros 207 434 24 319 77 4 989
Latvia 736 2 573 55 1 424 345 24 4 812
Liettua 1 029 3 127 88 2 085 506 31 6 359
Luxemburg 21 21 30 0 0 0 73
Unkari 4 806 11 624 272 3 437 833 109 20 248
Malta 91 345 14 219 53 3 673
Alankomaat 552 673 392 0 0 9 1 625
Itävalta 510 695 229 0 0 8 1 442
Puola 14 297 45 300 595 12 144 2 945 392 72 724
Portugali 7 579 11 578 142 4 436 1 076 127 23 862
Romania 8 385 17 323 392 4 499 1 091 168 30 766
Slovenia 793 1 673 80 901 218 18 3 464
Slovakia 2 481 8 345 235 2 173 527 71 13 305
Suomi 725 944 129 0 0 10 1 809
Ruotsi 946 1 121 333 0 0 13 2 413
Tekninen tuki* 349 737 29 153
Valtioiden välinen 
yhteistyö* 200
Eurooppalainen 
kaupunkialoite* 564
Alueiden välinen** 1 206 1 206
YHTEENSÄ 100 000 216 808 9 498 46 692 11 285 2 027 372 991
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saatavilla. Taulukko sisältää jäsenvaltiokohtaisten siirtojen alustavat määrät, jotta taulukko kuvastaa 
komission yhteisiä säännöksiä koskevan asetusehdotuksen mukaisia määriä. 

** Euroopan alueelliseen yhteistyöhön kuuluvia alueiden välisen yhteistyön lohkon määrärahoja ei 
kohdenneta jäsenvaltioille. 

Huom. Taulukossa on pyöristyksestä johtuvia poikkeamia. 

36 Komissio on sisällyttänyt ensimmäistä kertaa yhteisiä säännöksiä koskevaan 
asetusehdotukseen edellä kuvatulla menetelmällä lasketut, kullekin jäsenvaltiolle 
osoitettavat määrärahat. Alla olevassa kaaviossa 3 esitetään toukokuussa 2018 
ehdotetut jäsenvaltioiden määrärahat vuosiksi 2021–2027 sekä suhteellinen muutos 
vuosien 2014–2020 määrärahoihin verrattuna. 

Kaavio 3 – Jäsenvaltioiden määrärahat vuosiksi 2021–2027 verrattuna 
vuosien 2014–2020 määrärahoihin (vuoden 2018 hintoina) 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin komission tietojen perusteella. 

37 Kaaviosta 3 käy ilmi, että vaikka jakomenettely on pitkälti muuttumaton ja 
enimmäismäärät ja suojatoimenpiteet on suunniteltu rajoittamaan merkittäviä 
vaihteluja, yksittäisten jäsenvaltioiden määrärahaosuudet vaihtelevat aina 
24 prosentin vähennyksestä kahdeksan prosentin lisäykseen keskimääräisen 

-25 % -20 % -15 % -10 % -5 % 0 % 5 % 10 %

+0.02

Bulgaria
Romania

Kreikka
Italia

Suomi
Espanja
Kypros
Ruotsi

Tanska
Luxemburg

Enimmäismäärä +8 %Suojatoimenpide -24 %

Ranska
Kroatia
Portugali
Slovenia
Irlanti
Latvia
Saksa
Slovakia

=
=
=
=
=
=

+1,6
+0,1

+2,3
+1,4
+2,0
+0,7

-0,9
-0,5

-1,6
-0,3

-0,2
-0,6

-4,1
-3,3

-19,5
-0,2
-0,9
-5,7
-5,6
-1,8

Lisäys/vähennys (mrd. euroa)
(vuoden 2018 hintoina)

Itävalta

Belgia

Liettua
Tšekki
Unkari
Viro
Malta
Puola

Alankomaat
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muutoksen ollessa 10 prosentin suuruinen vähennys. Tässä merkittävä tekijä on 
useiden alueiden muuttunut vauraustaso, minkä vuoksi alueen luokittelu on 
muuttunut (ks. kartat liitteessä X). Tärkeimmät muutokset ovat seuraavat: 

— Viron ja Liettuan sekä joidenkin Tšekin, Puolan ja Bulgarian alueiden luokittelu 
muuttuu vähemmän kehittyneestä alueesta siirtymäalueeksi. 

— Kreikassa ja Espanjassa vähemmän kehittyneeksi alueeksi luokiteltujen alueiden 
määrä kasvaa huomattavasti ja Italiassa ja Portugalissa jonkin verran. 

— Useissa maissa alueita luokitellaan uudelleen kehittyneemmästä alueesta 
siirtymäalueeksi. Tällaisia maita ovat Suomi, Ranska, Saksa, Alankomaat, Slovenia, 
Itävalta, Belgia, Italia, Espanja, Kreikka, Kypros ja Irlanti. Näiden alueiden 
uudelleenluokittelu johtuu osittain siirtymäalueita koskevasta uudesta 
kynnysarvosta (ks. kohta 14). 
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Loppuhuomautukset ja seuraavat 
vaiheet 
38 Vuosiksi 2021–2027 ehdotettu jakomenettely jäljittelee edellisillä kausilla 
käytössä ollutta mallia. Vaikka menettelyn joihinkin osiin on sisällytetty 
ilmastonmuutos ja muuttoliike, niiden vaikutus on rajallinen, ja merkittävin tekijä on 
edelleen suhteellinen vauraus – 75 prosenttia rahoituksesta kohdennetaan vähemmän 
kehittyneille alueille kuten edellisilläkin kausilla. Komissio on tällä kertaa ollut 
menettelyn suhteen avoimempi kuin aiemmin. Se julkaisi ehdottamansa 
jakomenetelmän yhteisiä säännöksiä koskevassa asetusehdotuksessa 
kokonaisuudessaan sekä näin lasketut määrärahat. Ehdotuksen mukaan yksittäisten 
jäsenvaltioiden määrärahaosuudet olisivat 76–108 prosenttia niiden vuosina 2014–
2020 saamasta koheesiopolitiikan rahoituksen määrästä. 

39 Menetelmän viimeinen vaihe ei kuulu komission ehdotuksen sisältämään 
jakomenetelmään, vaan se toteutetaan EU:n toimielinten ja jäsenvaltioiden poliittisissa 
neuvotteluissa (kohta 6). Näissä neuvotteluissa käsitellään mahdollisesti esimerkiksi 
sitä, olisiko laskelmia päivitettävä saatavilla olevan uuden tiedon valossa. Edellisten 
kausien 2007–2013 ja 2014–2020 määrärahat perustuivat tietoihin, jotka olivat 
saatavilla kaksi vuotta ennen ohjelmakauden alkua. Edellisillä kausilla myös poliittiset 
neuvottelut ovat johtaneet joidenkin jäsenvaltioiden tai alueiden saamiin 
lisämäärärahoihin19.  

40 Komission esitellessä paketin toukokuussa 2018 alkuperäinen tavoite oli, että 
monivuotista rahoituskehystä koskeva päätös olisi tehtävä ennen Euroopan 
parlamentin vaaleja, jotka ovat toukokuussa 2019. Helmikuussa 2019 näyttää siltä, että 
Eurooppa-neuvoston päätelmien mukaisen päivitetyn aikataulun mukaan on tarkoitus 
saavuttaa yhteisymmärrys monivuotisesta rahoituskehyksestä syksyllä 2019 ja saattaa 
neuvottelut yhteisiä sääntöjä koskevasta asetusehdotuksesta päätökseen pian sen 
jälkeen.  

  

                                                      
19 Yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen (EU) N:o 1303/2013 liitteen VII 14–20 artikla. 
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Liitteet 

Liite I — Jakoperusteiden muuttuminen kolmella 
viimeisimmällä kaudella 

 

Peruste 2007–2013

Asetus (EY) N:o 1083/2006, liite II

Lähentymistavoite

Aluekohtainen määrärahaosuus Alueen väestömäärä x vaurausero (alueen BKT 
asukasta kohden - EU:n keskiarvo)

Kansallisen vaurauden korjauskerroin
BKTL asukasta kohden <82 % EU:n keskiarvosta 4,25 %

82 %<BKTL asukasta kohden<99 % EU:n keskiarvosta
3,36 %

BKTL asukasta kohden > 99 % EU:n keskiarvosta 2,67 %

Lisätuet
Työttömyys (15-vuotiaat ja sitä vanhemmat) 700 €/vuosi x 

työttömien lukumäärä, jolla ylitetään kaikkien 
lähentymisalueiden keskimääräinen 
työttömyystaso

Nuorisotyöttömyys (15–25-vuotiaat)

Matala koulutustaso (25–64-vuotiaat)

Kasvihuonekaasupäästöt

Muuttoliike

Siirtymäkauden tuki

Teoreettinen tuki-intensiteetti
Vähintään

Enintään

Todellinen tuki-intensiteetti 75 % / 80 % alueen vuoden 2006 asukaskohtaisesta 
tuki-intensiteettitasosta vuonna 2007, ja tämän 
jälkeen määrärahoja vähennetään lineaarisesti 
kansallisen keskimääräisen asukaskohtaisen tuki-
intensiteettitason saavuttamiseksi alueellinen 
kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen osalta 
vuoteen 2011 mennessä / vuonna 2013

Lisätuet
Työttömyys (15-vuotiaat ja sitä vanhemmat) 600 €/vuosi x 

työttömien lukumäärä, jolla ylitetään kaikkien 
lähentymisalueiden keskimääräinen 
työttömyystaso

Nuorisotyöttömyys (15–25-vuotiaat)

Matala koulutustaso (25-64-vuotiaat)

Kasvihuonekaasupäästöt

Muuttoliike
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2014–2020 2021–2027
Yhteisiä säännöksiä koskeva asetus ((EU) N:o 1303/2013), 

liite VII Yhteisiä säännöksiä koskeva asetusehdotus, liite XXII

Vähemmän kehittyneet alueet Vähemmän kehittyneet alueet

Alueen väestömäärä x vaurausero (alueen BKT 
asukasta kohden - EU:n keskiarvo)

Alueen väestömäärä x vaurausero (alueen BKT 
asukasta kohden - EU:n keskiarvo)

3,15 % 2,80 %

2,70 % 1,30 %
1,65 % 0,9 %

1 300 €/vuosi x 
työttömien lukumäärä, jolla ylitetään kaikkien 
vähemmän kehittyneiden alueiden keskimääräinen 
työttömyystaso

500 €/vuosi x 
työttömien lukumäärä, jolla ylitetään kaikkien 
vähemmän kehittyneiden alueiden keskimääräinen 
työttömyystaso
500 €/vuosi x 
nuorten työttömien lukumäärä, jolla ylitetään 
kaikkien vähemmän kehittyneiden alueiden 
keskimääräinen nuorisotyöttömyystaso
250 €/vuosi x 
henkilöiden lukumäärä, jolla ylitetään kaikkien 
vähemmän kehittyneiden alueiden matalan 
koulutustason keskimääräinen taso
1 €/vuosi kultakin hiilidioksidiekvivalenttitonnilta, 
joka ylittää vuodelle 2030 vuoden 2016 mittausten 
perusteella asetetut kansalliset tavoitteet
400 €/vuosi/hlö
laskettuna jäsenvaltion muista kuin EU-maista 
lähtöisin olevan vuosien 2013–2016 
nettomaahanmuuton vuosittaisesta keskiarvosta 

Siirtymäalueet Siirtymäalueet

Jäsenvaltion kehittyneempien alueiden 
keskimääräinen tuki-intensiteetti asukasta ja vuotta 
kohden. Jos kehittyneempiä alueita ei ole, EU:n 
kehittyneempien alueiden keskiarvo (19,8 euroa) 

Kaikkien EU:n kehittyneempien alueiden 
keskimääräinen tuki-intensiteetti (18 euroa) 
asukasta kohden vuodessa

40 % määrästä, jonka teoreettinen alue saisi, jos sen 
BKT/asukas=75 %

60 % määrästä, jonka teoreettinen alue saisi, jos sen 
BKT/asukas=75 %

Alueen EU:n keskiarvoon verratun suhteellisen 
asukaskohtaisen BKT:n lineaarinen interpolointi

Alueen EU:n keskiarvoon verratun suhteellisen 
asukaskohtaisen BKT:n lineaarinen interpolointi

1 300 €/vuosi x 
työttömien lukumäärä, jolla ylitetään kaikkien 
vähemmän kehittyneiden alueiden keskimääräinen 
työttömyystaso

500 €/vuosi x 
työttömien lukumäärä, jolla ylitetään kaikkien 
vähemmän kehittyneiden alueiden keskimääräinen 
työttömyystaso
500 €/vuosi x 
nuorten työttömien lukumäärä, jolla ylitetään 
kaikkien vähemmän kehittyneiden alueiden 
keskimääräinen nuorisotyöttömyystaso
250 €/vuosi x 
henkilöiden lukumäärä, jolla ylitetään kaikkien 
vähemmän kehittyneiden alueiden matalan 
koulutustason keskimääräinen taso
1 €/vuosi kultakin hiilidioksidiekvivalenttitonnilta, 
joka ylittää vuodelle 2030 vuoden 2016 mittausten 
perusteella asetetut kansalliset tavoitteet
400 €/vuosi/hlö
laskettuna jäsenvaltion muista kuin EU-maista 
lähtöisin olevan vuosien 2013–2016 
nettomaahanmuuton vuosittaisesta keskiarvosta 



 35 

 

 

 

Peruste 2007–2013

Asetus (EY) N:o 1083/2006, liite II

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite

Alustavien määrärahojen teoreettinen 
kokonaismäärä
Perusteiden mukainen alueiden osuus
Väestö Kokonaisväestö 

(50 %)
Työttömyys NUTS 3 -alueiden työttömien määrä 

työttömyysasteen ylittäessä ryhmän 
keskimääräisen työttömyysasteen (20 %)

Työllisyys Tarvittavien työpaikkojen lukumäärä 70 prosentin 
työllisyystason saavuttamiseksi (15 %)

Korkeakoulutus Vähän koulutettujen työllisten lukumäärä (10 %)

Alhainen väestötiheys Alhainen väestötiheys (5 %)

Koulunkäynnin keskeyttäminen

BKT

Alueellisen vaurauden perusteella osuuksiin tehdyt 
mukautukset

Kunkin alueen osalta kokonaisosuus kasvaa tai 
pienenee + 5/- 5 prosentilla riippuen siitä, onko sen 
asukaskohtainen BKT ryhmän keskimääräisen 
asukaskohtaisen BKT:n ala- vai yläpuolella

Lisätuet
Kasvihuonekaasupäästöt

Muuttoliike
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2014–2020 2021–2027
Yhteisiä säännöksiä koskeva asetus ((EU) N:o 1303/2013), 

liite VII
Yhteisiä säännöksiä koskeva asetusehdotus, liite XXII

Kehittyneemmät alueet Kehittyneemmät alueet

tukikelpoinen kokonaisväestö x 
tuki-intensiteetti asukasta ja vuotta kohden 19,8 
euroa

 tukikelpoinen kokonaisväestö x 
tuki-intensiteetti asukasta ja vuotta kohden 18 
euroa

Alueen kokonaisväestömäärä (25 %) Alueen kokonaisväestömäärä (20 %)

NUTS 2 -alueiden työttömien määrä 
työttömyysasteen ylittäessä kaikkien 
kehittyneempien alueiden keskimääräisen 
työttömyysasteen (20 %)

NUTS 2 -alueiden työttömien määrä 
työttömyysasteen ylittäessä kaikkien 
kehittyneempien alueiden keskimääräisen 
työttömyysasteen (20 %)

Työllisyysasteen lisäys, joka tarvitaan, jotta 
saavutettaisiin alueelliselle (20–64-vuotiaiden) 
työllisyysasteelle älykkääseen, kestävään ja 
osallistavaan kasvuun tähtäävässä unionin 
strategiassa asetettu 75 prosentin tavoite (20 %)

Työllisyysasteen lisäys, joka tarvitaan, jotta 
saavutettaisiin kaikkien kehittyneempien alueiden 
keskimääräinen työllisyysaste (20–64-vuotiaat) (20 
%)

30–34-vuotiaiden korkeakoulututkinnon 
suorittaneiden määrän lisäys, joka tarvitaan, jotta 
saavutettaisiin älykkääseen, kestävään ja 
osallistavaan kasvuun tähtäävässä unionin 
strategiassa asetettu 40 prosentin tavoite (12,5 %)

30–34-vuotiaiden korkeakoulututkinnon 
suorittaneiden määrän lisäys, joka tarvitaan, jotta 
saavutetaan kaikkien kehittyneempien alueiden 
keskimääräinen korkeakoulututkinnon 
suorittaneiden (30–34-vuotiaat) osuus (20 %)

g) niiden NUTS 3 -tason alueiden väestömäärä, 
joiden väestötiheys on alle 12,5 asukasta 
neliökilometriä kohden (2,5 %)

g) niiden NUTS 3 -tason alueiden väestömäärä, 
joiden väestötiheys on alle 12,5 asukasta 
neliökilometriä kohden (2,5 %).

(18–24-vuotiaiden) opintonsa keskeyttäneiden 
määrän vähennys, joka tarvitaan, jotta 
saavutettaisiin älykkääseen, kestävään ja 
osallistavaan kasvuun tähtäävässä unionin 
strategiassa asetettu 10 prosentin tavoite (12,5 %)

(18–24-vuotiaiden) opintonsa keskeyttäneiden 
määrän vähennys, joka tarvitaan, jotta saavutetaan 
kaikkien kehittyneempien alueiden keskimääräinen 
(18–24-vuotiaiden) opintonsa keskeyttäneiden 
osuus (15 %)

Alueen toteutuneen BKT:n (ostovoimapariteetilla 
mitattuna) ja sen teoreettisen alueellisen BKT:n 
välinen ero, jos alueen BKT asukasta kohden olisi 
sama kuin kaikkein vauraimmalla NUTS 2 -alueella 
(7,5 %)

Alueen toteutuneen BKT:n (ostovoimapariteetilla 
mitattuna) ja sen teoreettisen alueellisen BKT:n 
välinen ero, jos alueen BKT asukasta kohden olisi 
sama kuin kaikkein vauraimmalla NUTS 2 -alueella 
(7,5 %)

1 €/vuosi kultakin hiilidioksidiekvivalenttitonnilta, 
joka ylittää vuodelle 2030 vuoden 2016 mittausten 
perusteella asetetut kansalliset tavoitteet
400 €/vuosi/hlö
laskettuna jäsenvaltion muista kuin EU-maista 
lähtöisin olevan vuosien 2013–2016 
nettomaahanmuuton vuosittaisesta keskiarvosta 
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Liite II — Jäsenvaltioiden koheesiopolitiikan rahoituksen alustavien määrärahojen jakokehys 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin kauden 2021–2027 yhteisiä säännöksiä koskevan asetusehdotuksen liitteen XXII pohjalta. 

Euroopan alueellinen 
yhteistyö -tavoite

Mukauttavat 
korjauskertoimet

Kansalliset enimmäismäärät ja suojatoimenpiteet 

×

×

× ×

×

Merkittävimmät 
tekijät

Lisätuet

Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun -tavoite Koheesiorahasto

×

×

×

×

Vähemmän kehittyneet 
alueet

Lopulliset määrärahat

Alueellinen vaurausero: 
asukaskohtaisen BKT:n erotus

Kansallisen vaurauden 
korjauskerroin: BKTL:n painotus

Muuttoliike

Kasvihuonekaasupäästöt

Työttömyys

Nuorisotyöttömyys

Matala koulutustaso

Alueen väestömäärä

Siirtymäalueet

Alueellinen vaurausero: 
asukaskohtaisen BKT:n 

lineaarinen interpolointi

Alueen väestömäärä

Työttömyys

Nuorisotyöttömyys

Matala koulutustaso

Kasvihuonekaasupäästöt

Muuttoliike

Lopulliset määrärahat

Kehittyneemmät alueet

Kiinteä tuki-
intensiteetti/asukas

Kaikkien kehittyneempien alueiden 
väestömäärä

Aluekohtainen osuus (%): 
seitsemän sosioekonomisen 

kriteerin perusteella

Kasvihuonekaasupäästöt

Muuttoliike

Lopulliset määrärahat

Jäsenvaltion 
BKTL/asukas <90 % 

EU:n keskiarvosta

Tukikelpoisten jäsenvaltioiden 
väestömäärä

Jäsenvaltiokohtainen osuus 
(%): väestömäärän ja pinta-

alan perusteella

Kansallisen vaurauden 
korjauskerroin: BKTL:n 

painotus

Kiinteä tuki-
intensiteetti/asukas

Lopulliset määrärahat

Jäsenvaltio

Lohkokohtainen kiinteä 
rahoitusmäärä

Jäsenvaltion 
alueellisten/kansallisten 

väestöosuuksien 
kokonaismäärä (%): 

- Rajatylittävä yhteistyö 
maa-alueilla 
- Merialueyhteistyö
- Valtioiden välinen 
yhteistyö 
- Syrjäisimpien alueiden 
yhteistyö

Lopulliset määrärahat

+ +

+
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Liite III — Vähemmän kehittyneiden alueiden määrärahojen 
jakomenetelmä vuosiksi 2021–2027 

Liite III a – Vähemmän kehittyneiden alueiden määrärahojen yleinen 
laskentakaava 

 
 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin komission yhteisiä säännöksiä koskevan asetusehdotuksen 
liitteen XXII 1 kohdan a–g alakohdan pohjalta. 

Jakomenetelmä vähemmän kehittyneille alueille

=
Alueen X määrärahat  

×

2,8 %
(jos BKTL/asukas on alle 82 %

EU:n keskiarvosta)

tai

1,3 %
(jos BKTL/asukas on 82–99 %

EU:n keskiarvosta)

tai

0,9 %
(jos BKTL/asukas yli 99 % EU:n 

keskiarvosta)

Kansallisen vaurauden 
korjauskerroin

Työttömyys 
(15-vuotiaat ja sitä 

vanhemmat)

Kasvihuonekaasu-
päästöt

Matala koulutustaso
(25–64-vuotiaat)

Nuorisotyöttömyys
(15–25-vuotiaat)

Muuttoliike

Lisätuet 
(soveltuvissa tapauksissa)

Aluekohtainen 
absoluuttinen 

määrä

Alueen väestömäärä
(asukasta)

×
Vaurausero

(EU-27:n BKT/asukas -
alueen BKT/asukas (OVS)
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Liite III b – Korjauskertoimet vähemmän kehittyneen alueen tukitason 
määräytymiseen kansallisen vaurauden perusteella 
 

 

BKTL asukasta kohden 

Sovellettava 
korjauskerroin 

2014–2020 

Ehdotettu 
korjauskerroin 

2021–2027 

Vähemmän kehittyneet 
alueet, joihin 
korjauskertoimia 
sovelletaan 2021–2027 

Alle 82 % EU:n 
keskiarvosta 

3,15 % 2,8 % 
BG, EE, LV, LT, HU, PL, PT, 
RO, SK, SI, HR, EL 

82–99 % EU:n 
keskiarvosta 

2,7 % 1,3 % CZ, ES, IT 

Yli 99 % EU:n keskiarvosta 1,65 % 0,9 % FR 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin komission yhteisiä säännöksiä koskevan asetusehdotuksen 
liitteen XXII 1 kohdan b alakohdan, yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen (EU) N:o 1303/2013 
(liitteen VII) sekä Eurooppa-politiikan tutkimuskeskuksen kesäkuussa 2018 julkaiseman arvioinnin 
”Proposals for the MFF and Cohesion Policy 2021-27: a preliminary assessment” (vuosien 2021–2027 
monivuotista rahoituskehystä ja koheesiopolitiikkaa koskevat ehdotukset: alustava arviointi) pohjalta.  
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Liite III c – Luettelo vähemmän kehittyneisiin alueisiin ja siirtymäalueisiin 
sovellettavista lisätuista 

Työttömyys 
(15-vuotiaat ja sitä 
vanhemmat) 

+500 euroa vuotta ja työtöntä kohden siltä osin, kuin työttömien määrä 
ylittää määrän, joka alueella olisi työttömiä, jos sen työttömyysaste olisi 
sama kuin unionin kaikkien vähemmän kehittyneiden alueiden 
keskimääräinen työttömyysaste. 

Nuorisotyöttömyys  
(15–24-vuotiaiden 
ikäryhmä) 

+500 euroa vuotta ja nuorta työtöntä kohden siltä osin, kuin nuorten 
työttömien määrä ylittää määrän, joka alueella olisi nuoria työttömiä, jos 
sen nuorisotyöttömyysaste olisi sama kuin unionin kaikkien vähemmän 
kehittyneiden alueiden keskimääräinen nuorisotyöttömyysaste. 

Matala koulutustaso  
(25–64-vuotiaiden 
ikäryhmä) 

+250 euroa vuotta ja työtöntä kohden sen henkilöiden määrän osalta, joka 
olisi vähennettävä, jotta saavutettaisiin kaikkien vähemmän kehittyneiden 
alueiden alhaisen koulutustason (vähemmän kuin alempi perusaste, 
perusaste ja ylempi perusaste) keskimääräinen taso. 

Kasvihuonekaasupäästöt 

+1 euro vuotta kohden kultakin hiilidioksidiekvivalenttitonnilta, joka 
ylittää vuonna 2016 mitatut päästökauppajärjestelmän ulkopuolelle 
kuuluvia kasvihuonekaasupäästöjä koskevat vuodeksi 2030 asetetut 
kansalliset tavoitteet, jaetaan alueiden kesken niiden väestömäärän 
perusteella suhteessa koko maan väestömäärään. Tämän perusteen 
käyttöönotosta eniten hyötyvät jäsenvaltiot ovat Saksa, Italia, Ranska ja 
Ruotsi. 

Muuttoliike 

+400 euroa vuotta ja henkilöä kohden silloin kun muuttoliike on 
positiivinen, laskettuna jäsenvaltion muista kuin EU-jäsenvaltioista lähtöisin 
olevan vuosien 2013–2016 nettomaahanmuuton keskiarvosta, jaetaan 
alueiden kesken niiden väestömäärän perusteella suhteessa koko maan 
väestömäärään. Tämän perusteen käyttöönotosta eniten hyötyvät 
jäsenvaltiot ovat Saksa, Ranska, Italia ja Puola. 
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Liite IV — Siirtymäalueiden määrärahojen jakomenetelmä 
vuosiksi 2021–2027  
Euroopa n tilintarkast ustuomioi stuin 

 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin komission yhteisiä säännöksiä koskevan asetusehdotuksen 
liitteen XXII 2 kohdan a–g alakohdan pohjalta. 
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Liite V — Kehittyneempien alueiden määrärahojen 
jakomenetelmä vuosiksi 2021–2027  

Liite V a – Kehittyneempien alueiden määrärahojen yleinen laskentakaava 
(EAKR/ESR+) 
Tilintarkast ustuomioist uin 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin komission yhteisiä säännöksiä koskevan asetusehdotuksen 
liitteen XXII 4–6 kohdan pohjalta. 

Jakomenetelmä kehittyneemmille alueille (EAKR, ESR+)

Kokonaismäärärahat
(= tuki-intensiteetti 18 euroa/vuosi/asukas x tukikelpoisen 

väestön kokonaismäärä) Lisätuet
Kasvihuonekaasupäästöt

+1 euro/v jokaiselta 
hiilidioksiditonnilta, joka 

ylittää vuodelle 2030 
vuoden 2016 mittausten 

perusteella asetetut 
tavoitteet

Muuttoliike
+ 400 euroa/vuosi/asukas 

sovellettuna jäsenvaltion 
muista kuin EU-maista 

lähtöisin olevan 
nettomaahanmuuton 

keskiarvoon (2013–2016)

Työllisyysero 
(20–64-v) (20 %)

Alueen kokonaisväestömäärä
(20 %)

Ero korkeakoulutettujen 
määrässä 

(30–34-v) (20 %)

Vaurausero 
(BKT) (7,5 %)

Alhaisen väestöntiheyden 
alueet (2,5 %)

Alue 1 
(x %) Alue 2 

(x %) Alue 3 
(x %) Alue N

Alue 1 
(x %) Alue 2 

(x %) Alue 3 
(x %)

Alue 1 
(x %) Alue 2 

(x %) Alue 3 
(x %) Alue N

Työttömyysero
(15 %)

Alue 1 
(x %) Alue 2 

(x %) Alue N 
(x %)

Opintonsa 
keskeyttäneet

(18–24-v) (15 %)

Alue 1 
(x %) Alue 2 

(x %) Alue N
(x %)

Alue 1 (x %) Alue 2

Alue 1 
(x %) Alue

2

Alueen X 
määrärahat =

Peruste
1

(x %)

Peruste
2 

(x %)

Peruste
3

(x %)
Peruste 

4
(x %)

Peruste 
5 

(%) 6
7

Lisätuet 
(soveltuvissa tapauksissa)

Alue N
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Liite V b – Kehittyneempien alueiden määrärahojen määräytymiseen 
vaikuttavat alueelliset perusteet 

Perusteet ja tavoitteet vuosina 2021–2027  
[kauden 2014–2020 tavoitteet, jos tavoitteet eroavat) 

Painotus (%) 
2014–2020  2021–2027 

1. Alueen kokonaisväestömäärä  25 % 20 % 

2. Työttömien määrä NUTS 2 -alueilla, joiden työttömyysaste 
ylittää kaikkien kehittyneempien alueiden keskimääräisen 
työttömyysasteen 

20 % 15 % 

3. Työllisyysasteen lisäys, joka tarvitaan, jotta saavutettaisiin 
kaikkien kehittyneempien alueiden keskimääräinen (20–64-
vuotiaiden) työllisyysaste [75 %, Eurooppa 2020 -tavoite]  

20 % 

4. 30–34-vuotiaiden korkeakoulututkinnon suorittaneiden määrän 
lisäys, joka tarvitaan, jotta saavutetaan kaikkien kehittyneempien 
alueiden keskimääräinen (30–34-vuotiaiden) 
korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus [40 %, 
Eurooppa 2020 -tavoite] 

12,5 % 20 % 

5. (18–24-vuotiaiden) opintonsa keskeyttäneiden määrän 
vähennys, joka tarvitaan, jotta saavutetaan kaikkien 
kehittyneempien alueiden keskimääräinen (18–24-vuotiaiden) 
opintonsa keskeyttäneiden osuus [10 %, Eurooppa 2020 -tavoite] 

12,5 % 15 % 

6. Alueen BKT:n ja teoreettisen alueellisen BKT:n erotus, jos 
alueen BKT henkeä kohden olisi sama kuin kaikkein vauraimmalla 
NUTS 2 -tason alueella 

7,5 % 

7. Niiden NUTS 3 -tason alueiden väestömäärä, joiden 
väestötiheys on alle 12,5 asukasta/km2 2,5 % 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin komission yhteisiä säännöksiä koskevan asetusehdotuksen 
liitteen XXII 4 kohdan a–g alakohdan sekä yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen (EU) N:o 1303/2013 
(liitteen VII 4 kohdan a–g alakohdan) pohjalta.  
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Liite VI — Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen 
määrärahojen jakomenetelmä vuosiksi 2021–2027  

Liite VI a – Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen määrärahojen yleinen 
laskentakaava  

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin komission yhteisiä säännöksiä koskevan asetusehdotuksen 
liitteen XXII 8 kohdan pohjalta. 

  

Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteeseen suunnattujen varojen 
jakomenetelmä

Jäsenvaltio-
kohtainen 
jakauma  

=( )Perusteen A
osuus
(x %)

Perusteen B
osuus
(x %)

Perusteen C
osuus
(x %)

Perusteen D
osuus Perusteen 

E osuus
Peruste

F

× Kokonais-
määrärahat

Rajatylittävän 
yhteistyön lohko

Valtioiden välisen 
yhteistyön lohko*

Syrjäisimpien 
alueiden lohko   

Kokonaismäärärahat

Peruste B (24 %)

Enintään 25 km päässä maarajoilta asuvan 
väestön määrä

Peruste A (36 %)

Kaikkien NUTS 3 -tason maaraja-alueiden + 
muiden sellaisten NUTS 3 -tason alueiden 

kokonaisväestömäärä, joiden väestöstä vähintään 
puolet asuu enintään 25 kilometrin päässä 

maarajasta

Peruste C (20 %)

Jäsenvaltioiden kokonaisväestömäärä
Peruste D (9,8 %)

Kaikkien rannikolla sijaitsevien NUTS 3 -tason 
raja-alueiden + muiden sellaisten NUTS 3 -tason 
alueiden kokonaisväestömäärä, joiden väestöstä 

vähintään puolet asuu enintään 25 kilometrin 
päässä rannikolla sijaitsevasta rajasta Peruste F (3,7 %) Syrjäisimpien alueiden väestömäärä

Peruste E (6,5 %)
Enintään 25 kilometrin päässä 
rannikolla sijaitsevasta rajasta 
olevilla meriraja-alueilla asuva 

väestömäärä (6,5 %)

Merialue-
yhteistyön lohko*
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Liite VI b – Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen määrärahojen 
jakoperusteet lohkoittain 
  

Euroopan 
alueellinen 
yhteistyö -tavoitteen 
lohko 

Saatavilla oleva 
rahoituksen 
kokonaismäärä 

Jakoperuste 

Rajatylittävä 
yhteistyö maa-
alueilla 

5,0 mrd. euroa 
(60 % x 
8,3 mrd. euroa) 

60 % Väestön osuus kaikkien NUTS 
3 -alueiden kokonaisväestöstä (ks. yllä 
mainittu kriteeri A) 
40 % alle 25 km:n päässä rajasta asuvan 
väestön osuus koko väestöstä 

Merialueyhteistyö* 
1,35 mrd. euroa 
(16.3 % x 8,3 mrd. 
euroa) 

60 % Väestön osuus kaikkien 
NUTS 3 -alueiden väestöstä 
40 % Alle 25 km:n päässä rannikolla 
sijaitsevasta rajasta asuvan väestön osuus 
koko väestöstä 

Valtioiden välinen 
yhteistyö* 

1,65 mrd. euroa 
(20 % x 8,3 mrd. 
euroa) 

Jäsenvaltion väestön osuus koko EU:n 
väestöstä 

Syrjäisimmät alueet 
0,3 mrd. euroa 
(3.7 % x 8,3 mrd. 
euroa) 

Jäsenvaltion osuus EU:n syrjäisimmillä alueilla 
asuvasta väestömäärästä 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin yhteisiä säännöksiä koskevan asetusehdotuksen liitteen XXII 
ja Euroopan komission esityksen ”Methodology for determining financial allocations by Member State” 
(menetelmä jäsenvaltiokohtaisten määrärahojen määrittämiseen) pohjalta. 
* Euroopan alueellista yhteistyötä koskevassa asetusehdotuksessa (COM(2018) 374 final) valtioiden 
välinen yhteistyö ja merialueyhteistyö muodostavat yhden osa-alueen, jonka määrärahat ovat kolme 
miljardia euroa. Määrärahojen eriyttämisen (1,35 miljardia euroa ja 1,65 miljardia euroa) tarkoituksena 
on ainoastaan osuuksien osoittaminen jäsenvaltioille. 
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Liite VII — Koheesiorahaston määrärahojen jakomenettely 
vuosiksi 2021–2027  

 
 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin komission yhteisiä säännöksiä koskevan asetusehdotuksen 
liitteen XXII 7 kohdan pohjalta. 

 

Koheesiorahaston määrärahojen jakomenetelmä ja skaalaus

1

Tukikelpoiset jäsenvaltiot
(= jäsenvaltiot, joiden BKTL/asukas (OVS) on alle 90 % EU-27:n keskiarvosta)

Koheesiorahaston kokonaismäärärahat
(= tuki-intensiteetti 62,9 euroa/vuosi/asukas x tukikelpoisen jäsenvaltion väestön kokonaismäärä)

2

Kansallisen vaurauden 
perusteella tehtävä mukautus

(= maan BKTL/asukas suhteessa 
kaikkien tukikelpoisten jäsenvaltioiden 

keskimääräiseen BKTL:ään/asukas)

3

Jakoperuste

×

Koheesiorahaston kansallinen osuus

Jäsenvaltion 
kokonaisväestömäärä

(50 %)

Pinta-ala
(50 %)

Alue 1
(x %) Alue 2

(x %) n

Alue 1
(x %) Alue 2

(x %) n

×
Skaalauskerroin

(jotta kaikkien jäsenvaltioiden 
osuuksien summa on 100 %)

4

Lopulliset määrärahat
Skaalattu osuus × Koheesiorahaston kokonaismäärärahat

Yhdenkään tukikelpoisen jäsenvaltion koheesiorahasto-osuus ei kuitenkaan saa olla enempää kuin kolmannes jäsenvaltion saamista kokonaismäärärahoista 
(Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen määrärahoja ei oteta huomioon)
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Liite VIII — Enimmäismäärät ja suojatoimenpiteet  

Liite VIII a – Enimmäismäärät ja suojatoimenpiteet vuosiksi 2021–2027 

 
 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin komission yhteisiä säännöksiä koskevan asetusehdotuksen 
liitteen XXII 10–13 kohdan pohjalta.  

Liite VIII b – BKT:hen perustuvien enimmäismäärien kehitys kolmella 
edellisellä ohjelmakaudella 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin asetuksen (EY) N:o 1083/2006 liitteen II, asetuksen 
(EU) N:o 1303/2013 liitteen VII ja vuosien 2021–2027 yhteisiä säännöksiä koskevan asetusehdotuksen 
liitteen XXII pohjalta. 
* Kaudella 2007–2013 enimmäismäärät sisälsivät myös rahoitusosuudet, jotka osoitettiin Euroopan 
maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta ja Euroopan kalatalousrahastosta eurooppalaisen 
naapuruuden ja kumppanuuden välineen ja liittymistä valmistelevan tukivälineen rajatylittävään 
ohjelmalohkoon. 

Enimmäismäärät ja suojatoimenpiteet 2021–2027

Vähimmäismäärä Enimmäismäärä

Jäsenvaltio

Alue

Jos BKTL/asukas (OVS) < 60 % EU:n keskiarvosta

Jos BKTL/asukas (OVS) [60; 65 %] EU:n keskiarvosta

Jos BKTL/asukas (OVS) ≥ 65 % EU:n keskiarvosta

Jos BKTL/asukas (OVS) ≥ 120 % EU:n keskiarvosta

2,3 % BKT:stä

1,85 % BKT:stä

1,55 % BKT:stä

Määrärahat vuosina 
2014–2020

Vähemmän kehittyneet alueet

Siirtymäalueet

Kehittyneemmät alueet

Ei oleEi ole

Ei ole Ei ole

Ei oleEi ole

Vähemmän kehittyneiden alueiden 
luokkaan vuosina 2014–2020 

kuuluneet alueet

60 % kauden
2014–2020 

määrärahoista

76 % vuosien 
2014–2020 

määrärahoista

108 % vuosien 
2014–2020 

määrärahoista

Ei ole Ei ole

≤ ≤

≤ ≤

3,24 % *

2,35 %

1,55 %

3,79 % *

2,59 %

2,30 %

2007–2013

2014–2020

2021–2027

Jäsenvaltion enimmäismäärärahat
(prosenttia maan BKT:stä)

Suurin enimmäismäärä Pienin enimmäismäärä
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Liite IX — ESR+:n määrärahojen mukautusperusteet 
 

Peruste Kynnysarvo Mukautus 

Kansallinen NEET-aste (2015–2017) Yli 16,4 % +1,5 % 

 
16,4 % – 
11,6 %% (EU:n 
keskiarvo) 

+1,0 % 

 11,6 % – 
6,9 % +0,5 % 

Kansallinen AROPE-aste (2014–2016) Yli 30,3 % +1,5 % 

 30,3 % – 
23,9 % (EU:n keskiarvo) +1,0 % 

 23,9 % – 
17,6 % +0,5 % 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin ESR+:n määrärahojen ehdotetun jakomenetelmän pohjalta. 
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Liite X — Alueiden luokittelu EAKR:ää/ESR+:aa varten 

Liite X a – Alueiden luokittelu kaudella 2021–2027  

 
 

BKT asukasta kohden (OSV) NUTS 2 -alueittain, vuosien 2014, 2015, 2016 keskiarvo
Indeksi: EU-27 = 100

<75 % (vähemmän kehittyneet alueet)

75–100 % (siirtymäalueet)

>=100 % (kehittyneemmät alueet)
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Liite X b – Alueiden luokittelu kaudella 2014–2020  

 
 

Tilintarkastustuomioistuimen nopeat tilannearviot 

Nopeita tilannearvioita varten ei tehdä uutta tarkastustyötä eikä niissä esitetä uusia 
tarkastushavaintoja tai suosituksia. Niissä esitetään ja vahvistetaan tiettyjä aiheita 
koskevia tosiseikkoja ja tarjotaan kohdennettuja analyyseja, jotta asiaan liittyviä 
kysymyksiä olisi helpompi ymmärtää.  

 

 

  

BKT asukasta kohden (OSV), vuosien 2007–2009 keskiarvo – EU-27 = 100
Luokka

Vähemmän kehittyneet alueet

Siirtymäalueet

Kehittyneemmät alueet

Huom. Mayotte luokitellaan vähemmän 
kehittyneisiin alueisiin.
Lähde: Alue- ja kaupunkipolitiikan pääosasto.
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Tilintarkastustuomioistuimen 
tarkastustiimi 
Tämän nopean tilannekatsauksen antoi tilintarkastustuomioistuimen II tarkastusjaosto, 
jonka vastuualueeseen kuuluvat yhteenkuuluvuutta, kasvua ja osallisuutta tukevien 
investointien menoalat. Raportoivana jäsenenä toimi jaoston puheenjohtaja Iliana 
Ivanova. Häntä avustivat tilannekatsauksen laatimisessa kabinettipäällikkö Mihail 
Stefanov, kabinettiavustaja James Verity, toimialapäällikkö Niels-Erik Brokopp-
Spiermann, tehtävävastaava Mariya Zhekova sekä tarkastaja Tristan Le Guen.  
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