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Rakennerahasto suuralueet 2021+
•

4 rakennerahasto ELY- keskusta (ns. RR-ELYt) jatkaa

•

Keski-Suomen ELY- keskus on rahoittava RR-ELY Länsi-Suomen
suuralueella
•

•

2

EAKR- yritystuet ja ESR- kehittämishankkeet, yritysten kehittämispalvelut

Pohjois-Suomi

Länsi-Suomen RR- alue 7 maakuntaa
•

Keski-Suomi

•

Pirkanmaa

•

Varsinais-Suomi

•

Satakunta

•

Pohjanmaa

•

Keski-Pohjanmaa

•

Etelä-Pohjanmaa
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Itä-Suomi
Länsi-Suomi

Etelä-Suomi

Rahoitusnäkymät 2021-2023...2027
3/2021

2014… 2020

2022

2021
Koronatuet myöntö

31.8.2023

1.11.2021

2023

2024

2025

2026

4-9/2020, maksatukset 12/2021

Kansalliset erillisvaltuudet
Kv-kasvun kiihdytysohjelma v. 2020 - 2023

Maaseutuohjelma 2014-2020

CAP27 Uusi Maaseutuohjelma käynnistyy 2023...

Maaseutuohjelma siirtymäkausi 2021-2022

EU 2014-2020, Kestävää kasvua ja työtä, toteutus 31.8.2023, maksut 2024
REACT EU, yritystukien haku 31.10.2021, toteutus 31.8.2023.

EU 2021-2027 Uudistuva ja osaava Suomi
Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF)

Suomen Kestävän Kasvun- ohjelma (RRF)
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2027

Länsi-Suomi, vapaa valtuus suhteessa vireillä oleviin
Yritystuet
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42
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Akselin otsikko
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21
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13

-
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-659 982
-1300 011

-2000 000

-2046 678

-2370 402

-

-4000 000
- 10

-4833 682

-6000 000

-6092 954
-8000 000
Sitomatta järjestelmästä
Vireillä euroa
Vajaus vs. vireillä olevat
Käsittelyssä kpl

Etelä-Pohjanmaa
2726 930
2124 940
601 990
13

Keski-Pohjanmaa
190 269
1490 280
-1300 011
9

Keski-Suomi
4513 468
6883 870
-2370 402
27

Pirkanmaa
1623 921
7716 875
-6092 954
46

Pohjanmaa
714 494
2761 172
-2046 678
17

Huomioitava että osa vireillä olevista supistuu / ei ole rahoituskelpoisia joten vajaus on todellisuudessa hiukan pienempi
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Satakunta
2976 680
7810 362
-4833 682
21

Varsinais-Suomi
3560 792
4220 774
-659 982
42

- 20

Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027

EAKR
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ESR

JTF

Mikä muuttuu rakennerahastoissa
2021+
• Uusi rakennerahasto-ohjelma 2021-2027
• Uusi lainsäädäntö

• ”Lisää” rahoittajia (kaikki maakunnan liitot)
• Uusi tukijärjestelmä ”EURA 2021”
• Uudet kustannusmallit hankkeisiin

• Uudistettavat prosessit mm.
• Hankehakujen määrittely ja avaaminen
• Uudet valintamenettelyt
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Yleistä EU- rahoituksesta 2021+
• Ohjelmien toteutuksessa sovelletaan yleisesti ”Do no significant harm” –
periaatetta eli ei voida rahoittaa ympäristöä vahingoittavia hankkeita.
• Em. periaate ja Pariisin ilmastosopimus sitovat kaikkea EU:n rahankäyttöä
ja kaikkia rahastoja.
• EAKR-toiminnalla tuetaan ilmastotavoitetta niin, että vähintään 35 %
rahoituksesta kohdistuu ilmastotoimiin.
• EAKR-rahoituksesta 8 % käytetään kestävään kaupunkikehittämiseen, joka
Suomessa toteutuu 18 kaupungin tai kaupunkiseudun kanssa solmituilla
ekosysteemisopimuksilla.
• Vähintään 25 % ESR+ varoista kohdennetaan sosiaalisen osallisuuden ja
köyhyyden torjunnan toimiin.
7

9.9.2021 | Jaakko Ryymin

Kehittämisavustukset 2021+
• Avustusjärjestelmä vastaa pääosin voimassa olevan lain mukaista järjestelmää
• Tukimuotoja jatkossakin kaksi; yrityksen kehittämisavustus ja toimintaympäristötuki

• Painopiste pk-yritysten tukemisessa, suurille yrityksille avustuksia investointeihin
EU:n valtiontukisääntöjen sallimissa rajoissa Itä- ja Pohjois-Suomessa
• Avustuksilla edistetään mm. taloudellista kasvua, työllisyyttä, yritysten
innovaatiotoimintaa ja kilpailukykyä
• Avustusten myöntämisessä huomioitava EU:n ja kansallisen alue- ja
rakennepolitiikan tavoitteet sekä kilpailunäkökohdat.
• Uudessa laissa ja asetuksessa pyritty selventämään suhteita muuhun
lainsäädäntöön (rahoituslaki ja –asetus, tukikelpoisuusasetus, valtionavustuslaki)
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Keskeisiä muutoksia 1/3
•

Rahoittamista koskevan säännöksen (3 §) sanamuotoa tarkistettu siten, että
rahoitukseen mahdollista käyttää myös muiden kuin alue- ja rakennepolitiikan
rahastojen varoja
•

•
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Suurin osa rahoituksesta EAKR:stä ja oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF)

Toimialarajausta muutettu, vain kala-, maa- ja metsätalouden alkutuotanto on rajattu
pois kehittämisavustuksen piiristä
•

Mahdollistaa avustusten myöntämisen esim. maa- tai metsätaloutta palveleville
yrityksille ja kalanjalostukseen

•

Taustalla vähentää erityisesti ns. korona-avustusten yhteydessä esiin nousseita
väliinputoamistilanteita
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Keskeisiä muutoksia 2/3
•

Kehittämisavustuksen myöntämisen edellytyksiin on lisätty ympäristöön liittyvien
näkökohtien huomioiminen (7 § 3 mom.)
•

Avustuksen myöntämistä puoltaviksi tekijäksi katsotaan esim.
‒ Alue- ja rakennepolitiikan ja ohjelmien tavoitteiden (vähähiilisyys, energia- ja
materiaalitehokkuus) edistäminen
‒ Hankkeella muut ympäristön kannalta myönteiset vaikutukset

•
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Uusi ns. poikkeusolopykälä eli kehittämisavustuksen myöntämistä
poikkeuksellisissa oloissa koskeva pykälä (29 §)
•

Lain tasolla säädetty perusta avustuksen joustavammalle käytölle esim.
koronapandemian kaltaisessa kriisitilanteessa

•

Poikkeuksellisissa oloissa myönnettävästä kehittämisavustuksesta tulee antaa
tarkemmat säännökset valtioneuvoston asetuksella
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Keskeisiä muutoksia 3/3
•

Lakiin otettu säännökset muutoshakemuksesta ja muutospäätöksestä

•

Kustannusmallit uudistuvat, käyttöön otetaan mm. uusi kertakorvausmalli
•

Kustannusmalleista säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella

Muita huomioita
•

Toimintaympäristön kehittämisavustus säilyy ennallaan, sanamuotoja on tarkistettu
•

•
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Avustuksen myöntäminen pääomasijoitustoimintaan olisi jatkossakin mahdollista

Pääosin ennallaan myös
•

Avustuksen käyttöä ja valvontaa koskevat ehdot

•

Takaisinperittävän / palautettavan avustuksen vähimmäismäärää korotettu

•

Kustannusmalleista säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella
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Aikatauluja
EAKR- yritystuet
•

Ohjelmakauden 2014-2020 ml. REACT EU yritystukien hakemukset jätettävä vireille viimeistään
31.10.2021 mennessä
•

Hakuohje ELY-keskus.fi- sivuilla. Suora linkki: REACT EU- rahoitus yrityksille

•

HUOM! Valtuustilanne L-S alueilla on niukka eikä hanketta tule aloittaa ennen kuin on
saanut päätöksen. Omalla riskillä aloitettua hanketta ei voida siirtää uudelle
rahastokaudelle.

ESR- hankkeet

•

•

ESR- toimet 2014-2020 ml. REACT EU- toimet
•

Haku käynnissä 1.8.-30.9.2021.

•

Seuraa hakuilmoituksia Rakennerahastot.fi- sivuilla.

Kaikkien hankkeiden (EAKR ja ESR) on päätyttävä viimeistään 31.8.2023
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Miten liikkeelle yrityshankkeen kanssa?
✓ Hahmottele yrityksesi kehittämistarpeet ”A4:lle” eli

millä toimenpiteillä yritykseni pitkän aikavälin

kilpailukyky ja kasvumahdollisuudet paranisivat ?

✓ Hyödynnä laajan kokonaisuuden suunnittelutyössä alueesi kehittämisyhtiöitä tai esim.
kehittämispalveluita (analyysi, konsultointi).

✓ Hyödynnä oppi- ja tutkimuslaitosten hankeyhteistyötä
✓ Tutustu rakennerahasto-ohjelman sisältöihin, joista selviää mihin rahoitusta on saatavilla.
✓ Mieti erityisesti miten kehitetään vähähiilisiä, vihreää taloutta ja kiertotaloutta edistäviä tuotteita,
palveluita, ratkaisuja sekä materiaalitehokkuutta ja tuotantomenetelmiä

✓ Neuvottele ja varmista muun rahoituksen saatavuus esim. omistajien,
oman pankin tai Finnveran kanssa.

✓ Ota yhteyttä ELY-keskukseen jo luonnossuunnitelmien kanssa etukäteen.
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Kehittämisen keskiössä 2021+ →
Osaaminen ja
osallisuus

Innovaatiot ja
TKI- toiminta

Vihreä siirtymä

Hiilineutraali Suomi
v. 2035

Kansainvälisyys

Älykäs
erikoistuminen

Kasvu- ja
kilpailukyky
KESELY Jaakko Ryymin

Digitaalisuus

Yritysrahoituksen yhteystietoja (Keski-Pohjanmaa, Pohjanmaa)
Kokkola

Vaasa

• Irma Liedes
Yritysasiantuntija
puh. 0295 024 530
irma.liedes(at)ely-keskus.fi

• Henrik Broman
Yritystutkija
puh. 0295 028 545
henrik.broman(at)ely-keskus.fi

Jyväskylä

• Henrik Granqvist
Yritystutkija
puh. 0295 028 551
henrik.granqvist(at)ely-keskus.fi

• Jukka Keinänen
Rahoituspäällikkö
puh. 0295 024 587
jukka.keinanen(at)ely-keskus.fi

➢Keski-Suomen ELY- keskuksen alueelliset yhteystiedot Rakennerahastot.fi/Länsi-Suomi
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Kiitos ja hyvää syksyä ☺
Jaakko Ryymin
Yksikön päällikkö
e-mail: Jaakko.Ryymin(at)ely-keskus.fi
Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
www.ely-keskus.fi/keski-suomi

