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EAKR: Uusi ohjelmarakenne (luonnos)
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TL 1: Innovatiivinen Suomi (TL1 ja TL2 85 % EAKR varoista)

• ET 1.1: Tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja kehittyneiden teknologioiden käyttöönoton parantaminen

• ET 1.2: Digitalisaation etujen hyödyntäminen kansalaisten, yritysten ja julkishallinnon hyväksi

• ET 1.3: Pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn parantaminen

TL 2: Hiilineutraali Suomi (30% EAKR varoista)

• ET 2.1: Energiatehokkuustoimenpiteiden edistäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen

• ET 2.4: Ilmastonmuutokseen sopeutumisen, riskien ehkäisemisen ja katastrofivalmiuden ja -palautuvuuden  
edistäminen

• ET 2.6: Kiertotalouteen siirtymisen edistäminen

TL 3: Saavutettava Suomi

• ET 3.1: Digitaalisten yhteyksien parantaminen?

• ET 3.3: Kestävän, ilmastonmuutoksen kestävän, älykkään ja intermodaalisen kansallisen, alueellisen ja  
paikallisen liikkuvuuden kehittäminen, mukaan lukien yhteyksien parantaminen TEN-T -verkon ja rajat ylittävän  
liikkuvuuden osalta

http://www.tem.fi/


TL 3: Saavutettava Suomi
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• Komissio totesi palautteessaan, että tie- ja laajakaistahankkeet kuuluvat  
PO3:lle eikä niitä nykyisten asetusten pohjalta voi sisällyttää PO1:een

• laajakaistahankkeet siirtynevät muihin rahoitusvälineisiin (RRF tai JTF),  
jolloin olisi mahdollista laajentaa maantieteellistä toteutusaluetta => 

• EAKR:lle jäisivät IP-alueen tiehankkeet (TL3/ET 3.3; vrt. nykykauden et 
1.2)  ja EAKR-rahoitusta vapautuisi muuhun käyttöön

• Neuvottelut syksyllä komission kanssa (TL3 vs. JTF ja RRF)

http://www.tem.fi/
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▪ RR-rahoituksen tavoitteena liikevaihdon ja työpaikkojen kasvu

▪ Alueellisten maaseutusuunnitelmien tavoitteena yritysten kilpailukyvyn parantaminen –

maaseudun elinvoimaisuuden säilyttäminen

▪ Kilpailukykyyn ja elinvoimaisuuteen vaikuttaa alueen omat vahvuudet –esim Etelä-Savossa

• Elintarviketalous, luomu, lähiruoka

• Matkailun vetovoimaa lisää Saimaa ja sitä ympäröivät vesistöt

• Vientiä metsään kytkeytyvillä aloilla kuten puutuoteteollisuus ja teknologiateollisuus

• Tuotteet ja palvelut, jotka tuottavat ylivoimaista asiakashyötyä

Kasvavat yritykset luovat hyvinvoinnin perustan 
– myös maaseudulla
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Mikään instrumentti ei ole itsessään vaikuttava tai  
vaikuttamaton – oleellista on kuinka sitä käytetään

▪ Rahoittajan osaaminen:
▪ Rahoittavan viranomaisen liiketoiminta- ja substanssiosaaminen
▪ Rahoittajan kyvykkyys arvioida yrittäjätiimin kyvykkyyttä

▪ Rahoittajan organisaatiokulttuuri: 
▪ Avoimuus päätöksentekoprosessissa

➔oppiminen ja  luottamus
▪ Päätöksenteon johdonmukaisuus 

– jokainen päätös linjaa tulevaa

▪ Vaikuttavuusseuranta

Rahoituksen vaikuttavuudesta
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Itä-Suomen yritysrahoitusstrategia

▪ Rahoitettavien yritysten liikevaihdon merkittävä kasvu, kilpailukyky, 
kansainvälistyminen ja uudet työpaikat

▪ Sijoittajanäkökulma: liikevaihdon kasvu 10-kertainen sijoitukseen 
nähden, puolet vientiä

▪ Yhteinen Itä-Suomessa: Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo

▪ Yritysten toimintaympäristö ei tunne maakuntarajoja

▪ Kattaa sekä Maaseuturahaston että TEM:n yrityksen 
kehittämisavustuksen (EAKR)

▪ Viestitetty hyvin laajasti eri tilaisuuksissa kaikilla seutukunnilla

▪ Päätökset tehdään viikoittain samassa kokouksessa 

riippumatta rahoituslähteestä 

http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/7169875/It%C3%A4-Suomen+yritysrahoitusstrategia+uusi/2ecef013-428a-496c-8744-9810471c74ff
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8,7 milj. euroa 22,5 milj. euroa

ELY-keskuksen Etelä-Savon maaseutualueille myöntämä 
rahoitus ja sen vaikuttavuus ( 2014-2019)

- Mikkelin ja Savonlinnan keskustan yritykset rajattu pois

106 yritykselle

49 milj. euroa liikevaihtoa

233 uutta työpaikkaa

107 yritykselle

175 milj. euroa liikevaihtoa

473 uutta työpaikkaa

Maaseuturahasto Aluekehitysrahasto (EAKR)

2,0 milj. euroa

115 yritykselle

19 milj. euroa liikevaihtoa

148 uutta työpaikkaa

Leader -rahoitus
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Yhteistyö Itä-Suomessa rakennerahastoissa ja 
maaseuturahoituksessa

• Yhteinen rahoitusstrategia
• Yhteisiä aktivointitoimenpiteitä
• Yhteinen rahoituskokous – kaikilla mahdollisuus osallistua ja pääsy tietoon
• Jaetaan saapuneiden hakemusten tiedot
• Jaetaan päätösprosessi
• Jaetaan päätökset

→ Tästä on hyvä jatkaa ja parantaa entisestään.



KIITOS!

kalevi.polonen@ely-keskus.fi
044-2464670

mailto:kalevi.polonen@ely-keskus.fi

