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RAKENNERAHASTO-OHJELMAN SEKÄ PK-YRITYSALOITEOHJELMAN VUONNA
2016 ENNAKKOBUDJETOITUJEN MYÖNTÄMISVALTUUKSIEN JAKO
Suomen rakennerahasto-ohjelma
Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 ─ Suomen rakennerahasto-ohjelmaa toteutetaan
koko Suomessa, pl. Ahvenanmaa, jolla on oma ohjelma.
Euroopan komissio on hyväksynyt Suomen rakennerahasto-ohjelman 11.12.2014 sekä
ohjelmanmuutoksen
24.5.2016.
Ohjelmanmuutoksella
ohjelman
EAKRrahoituskehystä vähennettiin, jotta vähennetyllä summalla voidaan rahoittaa pkyritysaloiteohjelman toimenpiteitä.
Suomen rakennerahasto-ohjelmalla tavoitellaan uuden liiketoiminnan syntyä, yritysten
kasvua ja kansainvälistymistä, innovaatio- ja osaamispohjan laajentamista, uusiutuvan
energian laajempaa hyödyntämistä, nuorten ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien
työllistymistä, työn tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kasvua, koulutuksen ja koulutuspalvelujen parantumista sekä syrjäytymisen ehkäisyä.
Suomen rakennerahasto-ohjelman tavoitteet
Rakennerahasto-ohjelman tavoitteena on tukea pk-yritysten kilpailukykyä ja parantaa
työllisyyttä, sekä lisätä alueiden kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta.
Ohjelmakauden keskeiset ydinindikaattorit ohjelmanmuutoksen 24.5.2016 jälkeen:
Uudet yritykset
Uudet työpaikat
Uudet t&k -työpaikat
Tutkimus ja kehittämisinstituutioiden vetämiin hankkeisiin osallistuvat
yritykset
Vähähiilisyyttä edistävien yritysten lukumäärä
Työttömät ja työelämän ulkopuolelta tulevat alle 30-vuotiaat osallistujat
Koulutustoimenpiteissä: perusasteen suorittaneet osallistujat
Osallisuutta vahvistavissa toimenpiteissä: pitkäaikaistyöttömät

1 170
12 310
1 330
7 900
2 065
26 000
28 200
11 250

Suomen rakennerahasto-ohjelman rahoituskehykset
Ohjelma-asiakirja määrittelee ohjelmakauden vuosittaiset kehykset ja jokaisen toimintalinjan rahoituskehykset ohjelmakaudella yhteensä. Kansallisesti Suomen rakennerahasto-ohjelman rahoitus on jaettu edelleen alueellisiin osuuksiin, valtakunnallisiin
teemoihin ja kestävään kaupunkikehittämiseen.

Rakennerahasto-ohjelman koko ohjelmakauden 2014−2020 indikatiivinen EUrahoitus ja kansallinen rahoitus (valtio + kunta + muu julkinen) tavoitteittain on ohjelmanmuutoksen 24.5.2016 jälkeen seuraava:
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Rahasto
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EAKR
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EAKR
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ESR
ESR
ESR
EAKR
ESR

EU-rahoitus
249 797 059
68 606 197
307 582 382
117 186 950
233 732 659
164 110 165
99 460 706
23 604 330
15 380 646
1 279 461 095

Kansallinen
rahoitus
249 797 059
68 606 197
307 582 382
117 186 950
233 732 659
164 110 165
99 460 706
23 604 330
15 380 646
1 279 461 095

Alueelliset osiot
Alueiden rahoitus muodostuu Itä- ja Pohjois-Suomen sekä Etelä- ja Länsi-Suomen rahoituksesta. Talouspoliittisen ministerivaliokunnan päätöksen 28.5.2014 mukaan Itäja Pohjois-Suomen osuus on 70,6 %, Etelä- ja Länsi-Suomen osuus 28,9 % ja Ahvenanmaan 0,45 %. Alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista
annetun lain (7/2014) 33 §:n mukaan maakunnan liiton johdolla valmistellaan joka
toinen vuosi maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma maakunnan yhteistyöryhmän hyväksyttäväksi. Toimeenpanosuunnitelma valmistellaan yhteistyössä elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskus) ja muiden valtion viranomaisten, kuntien ja muiden ohjelman toteuttamiseen osallistuvien tahojen kanssa. Alueiden kehittämisen ja rakennerahasto-ohjelmien hallinnoinnista annetun valtioneuvoston asetuksen (356/2014) 10 §:n mukaan toimeenpanosuunnitelmaan liittyy rahoitussuunnitelma, joka sisältää arviot kansallisen, EU:n ja valtion vastinrahan rahoitusosuuksista sekä arviot kuntien ja muiden julkisyhteisöjen rahoitusosuuksista. EU:n ja sitä vastaavan
valtion rahoitusosuuksien arviot tehdään hallintoviranomaisen ohjeistuksen mukaisesti
seuraavan varainhoitovuoden jakoa ja sitä seuraavan vuoden talousarvioehdotusta
koskevia neuvotteluja varten.
Tekninen tuki
Rakennerahasto-ohjelman teknistä tukea voidaan käyttää erikseen määriteltyjä tehtäviä
hoitavan henkilöstön palkka- ja matkakustannuksiin, ohjelman tietojärjestelmien kehittämiseen ja ylläpitoon, tiedotukseen ja arviointiin. Valtioneuvosto on päättänyt teknisen tuen myöntämisvaltuuksien suuntaa-antavasta perusjaosta ja valtuuttanut työ- ja
elinkeinoministeriön tekemään vuotuiset päätökset teknisen tuen myöntämisvaltuuksien jakamisesta 12.6.2014 (TEM/1178/09.02.01/2014).
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Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 − Suomen rakennerahasto-ohjelman suoritusvarauksen
ennakkobudjetointi
Euroopan unionin komissio on sisällyttänyt Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 −
Suomen rakennerahasto-ohjelman rahoituskehyksiin suoritusvarauksen, jonka osuus
on 6 % koko rahoituksesta. Suoritusvaraus voidaan ottaa käyttöön vuosina 2019 ja
2020, mikäli ohjelmalle asetetut tulostavoitteet saavutetaan.
Suoritusvaraus on yhteensä 136 443 000 euroa sisältäen sekä EU:n että valtion rahoitusosuuden.
Suoritusvaraus otetaan käyttöön ennakolta siten, että se kohdistetaan samansuuruisina
erinä (45 481 000 euroa) vuosille 2016–2018. Vuoden 2016 osuus on huomioitu II
LTA 2016:ssa ja vuosien 2017 ja 2018 osuudet julkisen talouden suunnitelmassa
2017–2020.
Suoritusvarauksen ennakoiva käyttöönotto edistää kasvua ja työllisyyttä, ohjelman toteuttamista ja sen tulostavoitteiden saavuttamista sekä helpottaa ohjelman sulkemistoimenpiteitä ohjelmakauden lopussa. Suoritusvarauksen ennakoivalla käyttöönotolla
voidaan vastata vaikean talous- ja työllisyys- sekä pakolaistilanteen haasteisiin ja
maahanmuuttajien kotouttamiseen.
Mikäli suoritusvarauksen kriteerit eivät täyttyisi ja lisärahoitus jäisi saamatta, voidaan
etukäteen käyttöönotettua suoritusvarausta vastaava osuus vähentää vuoden 2020
normaalista rahoituskehyksestä.
Pk-yritysaloiteohjelma
Pk-yritysaloiteohjelman tavoitteena on uuden velkarahoituksen myöntäminen pkyritykselle uusien yritysten perustamiseen, alkuvaiheen pääomaan, yrityksen yleistoimintojen tehostamiseen tarkoitettuun pääomaan sekä uusien hankkeiden toteuttamiseen tai uuden kehittämiseen olemassa olevien yritysten toimesta tai sellaisten yritysten pääsyyn markkinoille.
Hallintoviranomainen (TEM) tekee rahoitussopimuksen EIR:n kanssa, jossa määritetään ehdot jäsenvaltion rahoitusosuuden käytölle EIR:n toteuttaman erityisjärjestelyn
täytäntöönpanoon. Hallintoviranomaiselle kuuluu jäsenvaltion rahoitusosuuden maksamiseen liittyvät tehtävät maksupyynnön perusteella.
Rahoitussopimus tehdään syksyllä 2016. Pk-yritysaloiteohjelmaa rahoitetaan yhteensä
40 000 000 eurolla (EU-osuus 20 000 000 euroa ja valtion osuus 20 000 000 euroa).
Osuudet on vähennetty rakennerahasto-ohjelman 2014–2020 rahoituksesta komission
hyväksyttyä ohjelmanmuutoksen 24.5.2016. Vuoden 2016 talousarviossa budjetoiduista myöntämisvaltuuksista yhteensä 5 727 000 euroa käytetään pkyritysaloiteohjelmaan. Puuttuva osuus, 34 273 000 euroa, on budjetoitu vuoden 2016
II lisätalousarviossa. Pk-yritysaloiteohjelmaan tarvittavat myöntämisvaltuudet sisältyvät esitettävän suoritusvarauksen ennakkobudjetoinnin vuoden 2016 osuuteen.
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Vuoden 2016 varojen jako välittäville toimielimille
Rakennerahasto-ohjelmien vuoden 2016 EU:n ja valtion rahoitusosuuksien menot on
budjetoitu talousarviossa työ- ja elinkeinoministeriön pääluokkaan momentille
32.50.64 (EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja
muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin, arviomääräraha). Myöntämisvaltuudet on jaettu
valtioneuvoston päätöksellä 10.3.2016 pk-yritysaloiteohjelmaan varattua 5 727 000
euroa lukuun ottamatta, joka on jätetty tuolloin jakamatta.
Eduskunta hyväksyi 22.6.2016 vuoden 2016 II lisätalousarvion, jossa talousarvion
momentille 32.50.64 (EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin, arviomääräraha) budjetoitiin
myöntämisvaltuuksia yhteensä 45 481 000 euroa. Budjetoidut valtuudet ovat vuoden
2016 osuuksia suoritusvarauksen ennakkobudjetoinnista. Momentilta 32.50.64 esitetään nyt jaettavaksi myöntämisvaltuuksia yhteensä 51 208 000 euroa, ml. 10.3.2016
jakamatta jätetyt valtuudet.
Alueellisia ESR-varoja jaetaan rakennerahasto-ELY-keskuksille yhteensä 8 708 000
euroa. Alueellinen jako perustuu ohjelmakauden alussa sovittuihin maakuntien välisiin
jakosuhteisiin.
ESR:n teknistä tukea jaetaan työ- ja elinkeinoministeriölle yhteensä 2 500 000 euroa ja
samalla aikaistetaan ko. osuuden käyttöä työ- ja elinkeinoministeriössä. Työ- ja elinkeinoministeriön osuus ohjelmakauden perusjaossa säilyy kuitenkin valtioneuvoston
päätöksen 12.6.2014 (TEM/1178/09.02.01/2014) mukaisena. Teknisen tuen osuuden
aikaistaminen johtuu tietojärjestelmien vuoteen 2016 kohdistuvista ennakoitua suuremmista kustannuksista.
Varojen käyttöä tulee suunnata rakennerahasto-ohjelman erityistavoitteiden ja määriteltyjen tulostavoitteiden ja erityisesti tuloskehykseen sisältyvien tavoitteiden mukaisesti. Varojen suuntaamisessa tulee erityisesti huomioida vaikea talous- ja työllisyystilanne sekä pakolaistilanteen haasteet ja maahanmuuttajien kotouttaminen.
Pk-yritysaloiteohjelmaan myöntämisvaltuutta jaetaan yhteensä 40 000 000 euroa.
Momentin 32.50.64 vuoden 2016 myöntämisvaltuuksien (TA ja II LTA) jakoesitys
Suomen rakennerahasto-ohjelma
Alueellinen osio, ESR, II LTA 2016:ssa budjetoitu osuus
Tekninen tuki, ESR, II LTA 2016:ssa budjetoitu osuus
ESR yhteensä

EU + valtio, milj. €
8,708
2,500
11,208

Pk-yritysaloiteohjelma, II LTA 2016:ssa budjetoitu osuus
Pk-yritysaloiteohjelma, TA 2016:ssa budjetoitu, 10.3.2016 jakamatta jätetty
Pk-yritysaloiteohjelma yhteensä

34,273
5,727
40,000

YHTEENSÄ, II LTA 2016:ssa budjetoidut osuudet
TA 2016:ssa budjetoitu, 10.3.2016 jakamatta jätetty osuus
JAETAAN YHTEENSÄ

45,481
5,727
51,208
4

