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SEURANTAKOMITEAN ASETTAMINEN SUOMEN TAKAUSOHJELMALLE
KASVUYRITYSTEN RAHOITUKSEN SAATAVUUDEN PARANTAMISEKSI
Tausta
Euroopan komissio hyväksyi 26.5.2016 Suomen takausohjelman kasvuyritysten rahoituksen saatavuuden parantamiseksi. Takausohjelma on Euroopan aluekehitysrahaston ja valtion vastinrahoituksen tuella toteutettava ohjelma, jonka tavoitteena on
tarjota suomalaisille pk-yrityksille 400 miljoonaa euroa uutta rahoitusta. Suomen hallitus teki 14.9.2016 ohjelman täytäntöönpanoa koskevan sopimuksen EIP-ryhmän
(Euroopan investointipankki ja Euroopan investointirahasto) ja Euroopan komission
kanssa. Ohjelman hallinnoinnista vastaa Euroopan investointirahasto. Euroopan investointirahasto julkaisi 15.9.2016 julkisen avoimen pyynnön, jossa pankkeja ja muita rahoituksen välittäjiä pyydetään osallistumaan hakuun. Haku on avoinna 31. maaliskuuta 2017 saakka. Takausohjelman rahoitus on yhteensä 40 miljoonaa euroa, josta EU:n rahoitusosuus on 50 %. Suomen takausohjelmaa toteutetaan koko Suomessa,
pl. Ahvenanmaan maakunta.
Ohjelma kuuluu EU:n pk-yritysaloitteeseen ja sitä rahoitetaan Euroopan rakenne- ja
investointirahastojen (ERI) rahoituksella. ERI-rahoitusta ohjaavan yleisasetuksen
(1303/2013) mukaisesti ohjelmalle on asetettava kansallinen seurantakomitea. Asetuksen mukaan yksi seurantakomitea voi toimia yhden tai useamman rakennerahastoohjelman seurantakomiteana.
Valtioneuvosto on asettanut 8.5.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014−2020 – Suomen
rakennerahasto-ohjelman seurantakomitean. Olisi tarkoituksenmukaista, että sama
seurantakomitea voisi toimia seurantakomiteana myös Suomen takausohjelmalle
kasvuyritysten rahoituksen saatavuuden parantamiseksi.
Kestävää kasvua ja työtä 2014−2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelman seurantakomiteassa on puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi yhteensä 25 äänivaltaista
jäsentä. Seurantakomiteassa ovat edustettuina rakennerahasto-ohjelman toteuttamisen kannalta keskeiset ministeriöt, koordinoivat maakuntien liitot ja ELY-keskukset
sekä järjestöt. Kestävän kaupunkikehittämisen verkoston (6 suurinta kaupunkia)
edustus on myös otettu mukaan seurantakomiteaan. Lisäksi seurantakomiteassa on
ns. pysyviä asiantuntijoita. He osallistuvat seurantakomitean työhön, mutta heillä ei
ole kokouksissa äänivaltaa. Euroopan komissio osallistuu seurantakomitean työhön
neuvonantajan ominaisuudessa.
Alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain
(7/2014) 14 §:n mukaan rakennerahasto-ohjelman täytäntöönpanon, vaikuttavuuden
ja tuloksellisuuden seurantaa varten on seurantakomitea. Seurantakomitea hoitaa sille
Euroopan unionin lainsäädännössä säädetyt tehtävät.

Valtioneuvosto asettaa seurantakomitean ja määrää sen puheenjohtajan. Seurantakomitean kokoonpanoon ja jäseniin sovelletaan, mitä niistä Euroopan unionin lainsäädännössä säädetään. Seurantakomitea laatii itselleen työjärjestyksen, jossa sen tehtävät määritellään tarkemmin. Valtioneuvoston asettaman seurantakomitean kokoonpanossa noudatetaan EU:n kumppanuusperiaatetta.
Alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun valtioneuvoston asetuksen (356/2014) 23 §:n mukaan seurantakomitean puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja ovat työ- ja elinkeinoministeriöstä.
Seurantakomitean kokoonpano
Kestävää kasvua ja työtä 2014−2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelman seurantakomitean tämänhetkinen kokoonpano on seuraava:
Puheenjohtaja:
Aluekehitysjohtaja Kaisa-Leena Lintilä, työ- ja elinkeinoministeriö
Varapuheenjohtaja:
Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio, työ- ja elinkeinoministeriö
Jäsenet ja varajäsenet:
Ministeriöiden edustus
Budjettineuvos Rauno Lämsä, valtiovarainministeriö
(varajäsen neuvotteleva virkamies Taina Eckstein)
Neuvotteleva virkamies Merja Niemi, opetus- ja kulttuuriministeriö
(varajäsen johtaja Hannu Sirén)
Neuvotteleva virkamies Lars Kolttola, sosiaali- ja terveysministeriö
(varajäsen ohjelmakoordinaattori Irmeli Järvenpää)
Neuvotteleva virkamies Sanna Sihvola, maa- ja metsätalousministeriö
(varajäsen neuvotteleva virkamies Harri Kukka)
Erityisasiantuntija Juhana Rautiainen, ympäristöministeriö
(varajäsen suunnittelija Mauri Yltiö)
Neuvotteleva virkamies Outi Viljamaa, työ- ja elinkeinoministeriö/työllisyys- ja
yrittäjyysosasto)
(varajäsen hallitusneuvos Lippe Koivuneva)
Koordinoivien maakuntien liittojen edustus
Ohjelmajohtaja Tiina Huotari, Uudenmaan liitto (Etelä-Suomen suuralue)
(varajäsen aluekehitysjohtaja Jussi Lehtinen, Kymenlaakson liitto)

Aluekehitysjohtaja Jukka Alasentie, Pirkanmaan liitto (Länsi-Suomen suuralue)
(varajäsen ohjelmapäällikkö Hilkka Laine, Keski-Suomen liitto)
Maakuntajohtaja Risto Poutiainen, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto (Itä-Suomen suuralue)
(varajäsen aluekehityspäällikkö Eira Varis, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto )
Kehittämisjohtaja Päivi Ekdahl, Lapin liitto (Pohjois-Suomen suuralue)
(varajäsen maakuntajohtaja Mika Riipi, Lapin liitto)
Rakennerahasto-ELY:jen edustus
Johtaja Juha Pulliainen, Etelä-Savon ELY-keskus
(varajäsen yksikön päällikkö Marja Aro)
Ylijohtaja Pekka Savolainen, Hämeen ELY-keskus
(varajäsen EU-rakennerahoitusyksikön päällikkö Sinikka Kauranen)
Ylijohtaja Pasi Patrikainen, Keski-Suomen ELY-keskus
(varajäsen rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin)
Johtaja Petri Keränen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
(varajäsen ylijohtaja Matti Räinä)
Järjestöjen edustus
Elinkeinopoliittinen asiantuntija Auli Korhonen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
(varajäsen aluejohtaja Ahti Ruoppila)
Alue- ja elinkeinopoliittinen asiantuntija Ulla Hyvönen, Toimihenkilökeskusjärjestö
STTK ry
(varajäsen elinkeinoasioiden päällikkö Antti Aarnio)
Asiantuntija Elina Moisio, Akava ry.
(varajäsen asiantuntija Anu Tuovinen)
Asiantuntija Jenni Ruokonen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK
(varajäsen yhteyspäällikkö Kari Jääskeläinen)
Elinkeinopoliittinen asiantuntija Hannamari Heinonen, Suomen Yrittäjät ry
(elinkeinoasioiden päällikkö Susanna Kallama)
Toiminnanjohtaja Päivi Rönni, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto
MTK ry
(varajäsen johdon lakimies Vesa Malila)
Asiantuntija Kaisa Saario, Keskuskauppakamari
(kehityspäällikkö Pirjo Liukas)

Erityisasiantuntija Annukka Mäkinen, Suomen kuntaliitto
(varajäsen kehityspäällikkö Ulla Karvo)
Anneli Louneva, Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry
(varajäsen hallituksen jäsen Sirpa Hertell)
Erityisasiantuntija Tapani Veistola, Suomen luonnonsuojeluliitto
(varajäsen toiminnanjohtaja Päivi Lundvall)
Kestävän kaupunkikehittämisen verkoston (6 suurinta kaupunkia) edustus:
Yksikön päällikkö Santtu von Bruun, Helsingin kaupunki
(varajäsen yhteiskuntasuhteiden päällikkö Esa Tuomisto, Turun kaupunki)
Pysyvät asiantuntijat
Rahoitusjohtaja Jari Toivo, Innovaatiorahoituskeskus Tekes
(varalla asiantuntija Ritva Autio)
Puheenjohtaja Jukka Haapakoski, Työttömien valtakunnallinen yhteistoimintajärjestö
TVY ry.
(varalla toiminnanjohtaja Eija Tuohimaa, Jyvässeudun työllistämisyhdistys - JST ry)
Pääsihteeri Tanja Auvinen, tasa-arvoasiain neuvottelukunta/STM
(varalla TANE:n jäsen Tapio Bergholm, SAK)
Lisäksi Euroopan komissio osallistuu seurantakomitean työhön neuvonantajan ominaisuudessa.
Toimikausi
Kestävää kasvua ja työtä 2014−2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelman seurantakomitea on asetettu ohjelmakaudelle 2014−2020 ja sen toimikausi jatkuu
ohjelman sulkemiseen saakka. Tämä sama toimikausi soveltuu myös Suomen
takausohjelmalle kasvuyritysten rahoituksen saatavuuden parantamiseksi asetettavalle seurantakomitealle.
Kustannukset
Seurantakomitean työstä aiheutuvat kustannukset maksetaan rakennerahasto-ohjelman
teknisen tuen määrärahasta.
Seurantakomitean jäsenille ei makseta kokouspalkkioita.
Valtion viranomaisten ja muiden valtionhallintoon kuuluvien organisaatioiden edustajille, kunnallisille ja maakunnallisille virkamiehille ja toimihenkilöille sekä pysyville
asiantuntijoille maksettavista palkkioista ja korvauksista vastaa se taho, jota jäsen tai
pysyvä asiantuntija edustaa.

Seurantakomiteassa järjestöjä edustaville jäsenille, kunnallisille luottamushenkilöille
sekä asiantuntijoille voidaan maksaa korvausta ansionmenetyksestä, matkakustannuksista ja muista tehtävän hoitamisesta aiheutuneista kustannuksista siltä osin kuin korvauksesta ei vastaa se taho, jota jäsen tai asiantuntija edustaa.
Tasa-arvo
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (232/2005) 4 a §:n 1 momentin
mukaan valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä
sekä kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta
kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Seurantakomitea täyttää tasa-arvolain vaatimuksen.
Esitys
Valtioneuvosto päättää, että Kestävää kasvua ja työtä 2014−2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelman seurantakomitea toimii seurantakomiteana myös Suomen takausohjelmalle kasvuyritysten rahoituksen saatavuuden parantamiseksi ohjelman sulkemiseen saakka.

