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Etunimi Sukunimi

TL 1 PK-YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR)
Erityistavoite 1: Uuden liiketoiminnan luominen
•
tuetaan uusien yritysten käynnistymistä ja uuden liiketoiminnan kehittämistä (ml. yrityskiihdyttämömallit)
•
tuetaan pk-yritysten ideoiden, tuotteiden ja palvelujen tuotteistamista ja kaupallistamista sekä
markkinoille pääsyä
Tuensaajat: Aloittavat ja kasvuhakuiset yritykset, yritysryhmät ja -verkostot, elinkeinojen kehittämisorganisaatiot, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, kunnat ja muut julkisyhteisöt, yhdistykset,
osuuskunnat.
Erityistavoite 2: Pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen
•
vahvistetaan kasvuhakuisten, kansainvälistyvien ja kansainvälisille markkinoille tähtäävien pk-yritysten
liiketoimintaosaamista ja kansainvälistymisvalmiuksia
•
tuetaan kasvua, kansainvälistymistä ja kilpailukykyisyyttä edistäviä pk-yritysten investointeja ja
kehittämishankkeita
•
kehitetään yritysklustereita, yritysverkostoja ja muita yritysten yhteistyömuotoja
Tuensaajat: Aloittavat ja kasvuhakuiset yritykset, yritysryhmät ja -verkostot, elinkeinojen kehittämisorganisaatiot, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, yliopistot, kunnat ja muut julkisyhteisöt.
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Molemmissa erityistavoitteissa kohderyhmänä pk-yritykset.
EAKR:n TL 1 ja 2:ssa rahoittajina ovat ELY-keskus ja maakuntaliitto
TL = toimintalinja

TL 1 PK-YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR)
Erityistavoite 3: Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen
•
Tuetaan uusien vähähiilisyyttä edistävien yritysten käynnistymistä ja uuden liiketoiminnan kehittämistä
•
tuetaan pk-yritysten vähähiilisten ja resurssiviisaiden ideoiden, tuotteiden ja palveluiden tuotteistamista
ja kaupallistamista sekä markkinoille pääsyä
•
tuetaan pk-yritysten kasvua, kansainvälistymistä sekä kilpailukykyisyyttä edistäviä investointeja ja
kehittämishankkeita, jotka parantavat yrityksen vähähiilisyyttä ja resurssiviisautta.
•
kehitetään vähähiilisiä yritysklustereita, yritysverkostoja ja muita yritysten yhteistyömuotoja
•
Käytetään pääomasijoituksia yritysten kestävän kasvun turvaamiseksi.

Tuensaajat: Aloittavat ja kasvuhakuiset yritykset, yritysryhmät ja -verkostot, elinkeinojen kehittämisorganisaatiot, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, yliopistot, kunnat ja muut julkisyhteisöt.
Erityistavoite 4: Pk-yritysten kannalta tärkeiden liikenne- ja logistiikkayhteyksien parantaminen (vain
Itä- ja Pohjois-Suomessa)
•
kehitetään pk-yritystoimintaa tukevia liikenneyhteyksiä älyliikenteen mahdollisuudet huomioiden
yrityskeskittymiin ja -puistoihin, liikenne- ja logistiikkaterminaaleihin sekä teollisen tuotannon ja
jalostuksen kannalta keskeisille alueille
•
kehitetään pk-yritystoimintaa tukevia raide- ja lentoliikenteeseen sekä satamiin liittyviä
liikennejärjestelyjä
•
kehitetään alueen pk-yritystoimintaa tukevia matka- ja kuljetusketjuja sekä logistiikkakeskuksia
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Erityistavoitteissa 3 ja 4 kohderyhmänä pk-yritykset
Tuensaajat: Aloittavat ja kasvuhakuiset yritykset, yritysryhmät ja -verkostot, elinkeinojen kehittämisorganisaatiot, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, kunnat ja muut julkisyhteisöt, yhdistykset ja
osuuskunnat.

TL 2 UUSIMMAN TIEDON JA OSAAMISEN TUOTTAMINEN JA HYÖDYNTÄMINEN (EAKR)
Erityistavoite 1: Tutkimus-, osaamis- ja Innovaatiokeskittymien kehittäminen
alueellisten vahvuuksien pohjalta
•
•
•

kehitetään alueen elinkeinotoimintaa tukevaa tutkimus-, kehitys-, ja innovaatiotoiminnan infrastruktuuria
hyödyntäen pilotointi-, kokeilu- ja demonstraatioympäristöjä
luodaan ja kehitetään tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymiä kehittämällä t&k&i –ympäristöjä ja
kehitysalustoja huomioiden alueiden osaamiskärjet
lisätään yliopistojen, korkeakoulujen, tutkimuslaitosten, ammatillisten oppilaitosten, julkisyhteisöjen ja
yritysten t&k&i-yhteistyötä, myös kansainvälisellä tasolla, erityisesti Itämeren alueella

Kohderyhmät: pk-yritykset, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot
Tuensaajat: tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, yritykset ja yritysryhmät, alueelliset kehittämisorganisaatiot,
julkisomisteiset teknologia- ja osaamiskeskukset ja -keskittymät, kunnat ja muut julkisyhteisöt,
yhdistykset
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TL 2 UUSIMMAN TIEDON JA OSAAMISEN
TUOTTAMINEN JA HYÖDYNTÄMINEN (EAKR)
Erityistavoite 2: Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen
•
•

•
•
•

Tuetaan yritysten tuotteiden, palveluiden ja tuotantomenetelmien kehittämistä, kaupallistamista ja
uuden teknologian käyttöönottoa, kysyntä- ja käyttäjälähtöisyys huomioiden
tuetaan uusien tuotteiden, materiaalien ja tuotantomenetelmien prototyyppejä, pilotointeja ja
demonstraatioita
kehitetään elinkeinoelämää tukevaa soveltavaa tutkimusta, selvityksiä ja kokeiluja sekä toiminta-,
palvelu- ja kaupallistamisprosesseja
kehitetään ympäristöhaittoja ja -riskejä vähentäviä innovaatioita
edistetään ympäristön laatuun ja kestävään hyödyntämiseen liittyvää elinkeinoelämän edellytyksille
tärkeää t&k&i-toimintaa ja sitä tukevia pilotointi- ja demonstraatiohankkeita.

Kohderyhmät: pk-yritykset
Tuensaajat: tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, yritykset ja yritysryhmät, alueelliset
kehittämisorganisaatiot, julkisomisteiset teknologia- ja osaamiskeskukset ja -keskittymät, kunnat ja
muut julkisyhteisöt, yhdistykset
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TL 2 UUSIMMAN TIEDON JA OSAAMISEN TUOTTAMINEN JA
HYÖDYNTÄMINEN (EAKR)
Erityistavoite 3. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen
kehittäminen
•

•
•

•
•
•

tuetaan vähähiilisten tuotteiden, palveluiden ja tuotantomenetelmien kehittämistä, kaupallistamista ja
uuden teknologian käyttöönottoa, kysyntä- ja käyttäjälähtöisyys sekä tuotteiden elinkaaren aikaiset
ympäristökustannukset huomioiden
tuetaan uusien vähähiilisten tuotteiden, materiaalien ja tuotantomenetelmien prototyyppejä,
pilotointeja ja demonstraatioita
tuetaan vähähiilisyysstrategioiden toteuttamisen kannalta keskeisiä innovatiivisia ratkaisuja ja
selvityksiä
kehitetään vähähiilisiä liikennejärjestelmiä ja liikkumismuotoja
kehitetään asumisen energiatehokkuutta parantavia innovaatioita ja teknologioita
luodaan alueellisia materiaali- ja energiavirtojen hyödyntämistä tukevia verkostoja sekä
yhteistyömuotoja

Kohderyhmä: pk-yritykset, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot ja kunnat.
Tuensaajat: yritykset ja yritysryhmät, elinkeinojen kehittämisorganisaatiot, kunnat ja muut julkisyhteisöt,
yhdistykset.
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Kainuun liiton rahoitustilanne ja
rahoitetut hankkeet 21.11.2018
RAKENNERAHASTOT EAKR
TILANNE 20.11.2018
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Myöntövaltuudet
2014-2020

Tehdyt
päätökset

Vapaata
rahoitusta

Ministeriöltä saapuneet
myöntövaltuudet TL 1

4 831 875

4 333 660

498 215

Ministeriöltä saapuneet
myöntövaltuudet TL 2

16 023 191

11 999 084

4 024 107

26.11.2018

Etunimi Sukunimi

Toimintalinjat (TL)

Erityistavoite

TL 1 Pk-yritystoiminan kilpailukyky (EAKR)

1.1. Uuden liiketoiminnan
luominen
1.2 Pk-yritysten kannalta
tärkeiden liikenne- ja
logistiikkayhteyksien
parantaminen
2.1. PK-yritysten kasvun ja
kansainvälistymisen
edistäminen

1

277 083

1

35 381

6

4 021 196

3.1 Pk-yritysten
energiatehokkuuden
edistäminen
3.2. Uusiutuvan energian ja
energiatehokkaiden
ratkaisujen kehittäminen
4.1. Tutkimus-, osaamis- ja
innovaatiokeskittymien
kehittäminen alueellisten
vahvuuksien pohjalta
5.1. Yritysten
innovaatiotoiminnan
vahvistaminen

0

0

6

2 097 177

18

6 783 673

10

3 118 234

42

16 332 744

TL 2 Uusimman tiedon ja osaamisen
tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)

Rahoitettuja hankkeita yhteensä

Rahoitettuja Myönnetty
hankkeita kpl rahoitus €

EU:N ALUE- JA RAKENNEPOLITIIKAN
OHJELMAKAUDEN 2021-2027
VALMISTELUSTA




-

Eija Virtasalo, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Esimiesfoorumi 13.11.2018
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Rakennerahastokaudesta 2021-2027






Komissio antoi 2.5.2018 ehdotuksen rahoituskehykseksi
rakennerahastokaudelle 2021-2027
Lisäksi komissio antoi 29.-30.5.2018 ehdotuksen ns. yleisasetukseksi sekä
EAKR ja ESR+ asetuksiksi
Komission tavoitteena on saavuttaa rahoituskehyssopu jo keväällä 2019,
mutta jäsenmaiden keskuudessa vallitsee pitkälle yhteisymmärrys siitä, ettei
komission esittämä aikataulu ole realistinen
Päätös rahoituskehyssovusta edellyttää jäsenvaltioiden yksimielisyyttä ja
Euroopan parlamentin puoltoa

Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi

26.11.201
8

11

Millainen on rahoituskehysesitys ja
varojenjakomenetelmä Suomen kannalta? 1


Komission ehdotus on lähtökohdiltaan Suomelle hyvä







Varojen jakomenetelmä on pitkälti sama kuin nykyisellä ohjelmakaudella
Suomen alueet jakautuvat kahteen alueluokkaan: kehittyneimpiä alueita ovat HkiUusimaa ja Ahvenanmaa. Muut alueet ovat siirtymäalueita.
Suomen alueiden keskinäinen laskennallinen saanto tasapainottuu aiemmasta
(laskelma perustuu Nuts 2-tasoon)
IP-alueen varojen laskennassa on käytetty ns. turvaverkkoa: saanto on laskettu
kehittyneiden alueiden kriteereiden mukaan
Harvan asutuksen kriteeriä ei voida siirtää siirtymäalueluokkaan

 Suomen EU-varojen saanto olisi 1,6 mrd euroa, eli n. 5 % nykyistä ohjelmakautta
enemmän
 Liittyy kuitenkin vielä paljon epävarmuustekijöitä mm. laskentaperustaan
 Varojen jakoehdotus perustuu v. 2014-2016 lukuihin, uudempien lukujen käyttö saattaa
muuttaa jäsenvaltiokohtaisia EU-varojen määriä

Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi
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Millainen on rahoituskehysesitys ja
varojenjakomenetelmä Suomen kannalta? 2





Suomen tärkeimmät kriteerit varojen jaossa ovat: BKT, harvan asutuksen kriteeri,
pohjoisten, harvaan asuttujen alueiden erityisrahoitus sekä uudet
ilmastomuutokseen ja muuttoliikkeeseen liittyvät kriteerit.
Epäedullisempia rahoituskriteereitä ovat työttömyys, nuorisotyöttömyys, alhainen
koulutustaso, kolmannen asteen koulutus ja koulupudokkaat
Interreg-tavoitteen osalta jakomenetelmä perustuu aiempaa useampaan
väestökriteeriin. Suomen kannalta epäedullista on maarajojen väestön
merkittävästi suuremmat painotusprosentit. Rahoitus vähenee yli 28%
Harvan asutuksen erityisrahoituksen määrää ei ole indeksoitu nykyisestä
(30€/as/v)
–



TEM pyrkii vaikuttamaan siihen, että rahoitus saataisiin nostettua indeksoinnin edellyttämälle
tasolle

Rahoituksen jakautumista eri maille on tasapainotettu verrattuna ohjelmakauteen
2014-2020

Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi
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Mitkä koheesiopolitiikan sisällöt ovat
jatkossa?
Rakennerahastojen tuki kohdistettaisiin viiden teeman ympärille:
1. Älykkäämpi Eurooppa (pk-yritysten kilpailukyky ja kasvu, digitaalinen
muutos, yrittäjyys, innovaatiot, teollisuuden muutoshaasteet globalisaatioon,
kiertotalouteen ja ilmastonmuutokseen liittyen)
2. Vihreämpi vähähiilinen Eurooppa (puhtaat energiaratkaisut,
energiatehokkuus, siirtyminen vähähiiliseen talouteen, uusiutuva energia,
innovatiiviset vähähiiliset teknologiat, tuki vihreille ja sinisille investoinneille,
kestävä luonnonvarojen hallinta, kiertotalous, sopeutuminen
ilmastonmuutokseen)
3. Verkostoituneempi Eurooppa (liikkuvuus, energia ja alueelliset ICTyhteydet, kestävä liikenne, älykkäät energiaverkot, nopeat digitaaliset
yhteydet)
4. Sosiaalisempi Eurooppa (ESR+:n tuki sosiaalisten oikeuksien pilarin
toimiin, erityisesti työllisyyden edistäminen, koulutus ja elinikäinen
oppiminen, sosiaalinen osallisuus sekä terveys ja sosiaalinen innovointi)
5. Kansalaisten Eurooppa (kaupunki-maaseutu-rannikkoalueiden paikallinen
kehittäminen)

Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi
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Temaattinen keskittäminen ja
korvamerkinnät
EAKR+

Kehittyneet

Siirtymä

Vähiten kehittyneet

85% tavoitteisiin 1 - 2

45% tavoitteeseen 1
30 % tavoitteeseen 2

35% tavoitteeseen 1
30 % tavoitteeseen 2

• Tässä tarkastelussa Suomi (jäsenmaatasolla) katsotaan
kehittyneeksi alueeksi eli 85 % tavoitteisiin 1 ja 2
• 6% kestävään kaupunkikehittämiseen
ESR+

• Kohdentuu teemaan 4
• Vähintään 25% kohdennettava sosiaaliseen osallisuuteen
• Vähintään 2% materiaalisesta puutteesta kärsiviin henkilöihin
(ent FEAD)
Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi
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Valmisteltavia asioita
Syksy 2018 – talvi 2019
• Taustaksi tilannekuva, lessons learnt, analyysityö
• EU:n osarahoittaman toiminnan yleistavoitteet
• Hallintojärjestelmä – viranomaiset/rahoittajat, ”kevennetty
järjestelmä”

2019
• Tarkemmat sisällöt ja rahoitettavien toimien luonne
(tukimuodot)

Lakivalmistelu

• Kumppanuussopimuksen valmistelu alkaa yhteistyössä
MMM:n ja SM:n kanssa
• Kaupunkipolitiikan osio
• Rahoitus – rahastot, prioriteetit, alueet, siirto InvestEUohjelmaan
2020

• Ohjelman valmistelu ja viimeistely komission tarkentavien
säädösten perusteella
• Ohjelman julkinen kuuleminen
• Kumppanuussopimuksen valmistelu (MMM, SM)
Ministry of Economic Affairs and Employment of Finland • www.tem.fi

Ohjelman
toteutus
käynnistyy
2021

26.11.2018

34

