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Alueellista elinvoimaa ja vaikuttavuutta ELY-keskusten
rahoituksella, esimerkkinä EAKR 2014 – 2021
Arvio liikevaihdon kasvusta

12 883 727 697 €

Uudet rahoituksella syntyneet
työpaikat yrityksissä

45 853

Arvio viennin kasvusta

7 952 377 593 €

Uudet rahoituksella syntyneet TKItyöpaikat

10 047

Moni asia askarruttaa yrityksiä tällä hetkellä
• Korona-pandemiasta toivuttiin Suomessa nopeasti, mutta Venäjän
hyökkäyssota Ukrainaan toi paljon uusia murheita ja epävarmuutta
• Pakotteet ja vastapakotteet

• Globaali ruokakriisi?
• Tuotantopanosten kustannusten nousu ja saatavuusongelmat, mm. energia,
teräs, monet komponentit, logistiikkakustannukset, rakentaminen..
• Inflaatio ja korkojen nousu
• Pula osaavasta työvoimasta, kohtaanto-ongelmat

• Suomi investointikohteena ja matkailumaana?
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Miksi ja mihin juuri nyt kannattaa panostaa?
• Esim. Satakunnassa uuden kauden EAKR-yritystukien haku on
käynnistynyt melko maltillisesti hakemusmäärien osalta. Miksi pkyritysten kannattaa investoida ja kehittää juuri nyt, epävarmuuksista
huolimatta?
• Vihreään siirtymään ja vastuullisuuteen liittyvä osaaminen korostuu jatkossa
‒

Uudet teknologiat, uusiutuva energia, energiatehokkuus, kiertotalous

• Meneillään olevat suuret investoinnit mm. vihreään siirtymään ja
toimitusketjujen uudelleen arviointi tuovat paljon mahdollisuuksia pk-yrityksille,
kun toimittajia etsitään lähempää

• Automaatio ja digitalisaatio
• Uusia, korvaavia markkinoita lännestä?
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Yritysrahoituksen painopisteitä/Uudistuva ja
osaava Suomi 2021-2027
ELY-keskusten yritysrahoituksella edistetään ohjelman erityistavoitteita:
1.3 Pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn tukeminen
2.1 Energiatehokkuustoimenpiteiden edistäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen
2.6 Kiertotalouteen siirtymisen edistäminen

1.2 Digitalisaation etujen hyödyntäminen kansalaisten, yritysten ja julkishallinnon hyväksi
2.4 Ilmastonmuutokseen sopeutumisen, riskien ehkäisemisen ja katastrofivalmiuden ja palautuvuuden edistäminen
1.1 Tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja kehittyneiden teknologioiden käyttöönoton
parantaminen
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Jukka Keinänen

Yritysten kannalta tärkeimmät erityistavoitteet Satakunnassa
(myöntövaltuus EU+valtio), käytettävissä yht. 4,2 milj.euroa
Toimintalinja 1, Innovatiivinen Suomi
1.3 Pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn tukeminen
Satakuntaliitto
ELY-keskus
873 000 € (2021) 1 560 000 € (2022), yhteensä 2 432 000 €
,

Toimintalinja 2, Hiilineutraali Suomi

2.6 Kiertotalouteen siirtymisen edistäminen
Satakuntaliitto
101 000 € (2021) 180 000 € (2022), yhteensä 281 000 €
ELY-keskus
329 000 € (2021) 588 000 € (2022), yhteensä 917 000 €

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027

Muutama neuvo ja toivekin
• Moni asia EAKR-yritystukien hakemisessa on muuttunut, mm. jatkuvasta
hausta määräaikaisiin hakujaksoihin, hankkeiden pisteytys hakujaksoittain,
hakemisessa käytettävä tietojärjestelmä, ohjelman sisältö, alueelliset
rahoitusstrategiat..
• Hakujaksot seuraavat toisiaan saumattomasti, joten ellei hanketta ole kiire
aloittaa, huolellinen valmistelu kannattaa ja neuvoa kannattaa kysyä
‒

Pk-yritysten rahoitus - kysy neuvoa asiantuntijalta -palvelu! • arkisin 9–15 • 0295 024 800

• Päätöksiä päästäneen tekemään vasta kesän jälkeen, joten
yritysasiakkaiden kannalta on tärkeää saada palautetta hankkeiden
etenemisestä ja päätösaikataulusta. Tämä toive rahoittajaviranomaiselle☺
• Uuteen ohjelmaan liittyy paljon uutta opittavaa niin tuen hakijoiden kuin
meidän viranomaistenkin puolelta. Vuorovaikutus ja avoin tiedon
välittäminen on todella tärkeää. Yrityspalvelutoimijat ovat tärkeitä tiedon
välittäjiä ja kumppaneita ohjelman toteuttamisessa!
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Kannattaa muistaa vanhan
huoneentaulun viisaus:
If you don´t sell, something terrible
happens. Nothing.
Ja sama se on kehittämisenkin
kanssa.
marja.karvonen@ely-keskus.fi

