Mitä Itä-Suomi painottaa uudelle
rakennerahastokaudelle?
Vs. maakuntajohtaja Eira Varis
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Rakennerahastot ovat merkittävässä roolissa
Itä- ja Pohjois-Suomen elinvoiman kehittämisessä
– IP tavoittelee omaa ohjelmaa,
sis. EAKR & ESR+

Itä- ja Pohjois-Suomen älykkään, kestävän
ja osallistavan kasvun

Painopisteinä pk-yritysten uudistuminen ja kasvu, kilpailukyky
sekä työllisyys ja osaaminen

Tavoitteena alueiden kehittämistarpeisiin perustuva
elinkeinoelämälähtöinen mahdollistava kehittämis- ja
rahoitusohjelma.
Ohjelman tulee olla joustava ja reagoiva, siinä tulee huomioida:
Maakuntien erilaiset kehittämistarpeet
Elinkeinoelämän kehittymiseen perustuvat muutokset

Esitys ohjelmarakenteeksi
TL 1 EAKR Älykkäämpi Eurooppa: Kestävästi kilpailukykyinen Itä- ja Pohjois-Suomi
Toimenpidekokonaisuus 1: Pk-yritystoiminnan kestävä kehittäminen
1.1. Pk-yritysten kasvun lisääminen
1.2. Pk-yritysten kilpailukykyä edistävät toimintaympäristöt (NSPA)
Toimenpidekokonaisuus 2: Elinkeinoelämälähtöisen tutkimus- ja innovaatiotoiminnan lisääminen
TL 2 ESR Sosiaalisempi Eurooppa: Työtä ja osaamista – hyvinvoiva Itä- ja Pohjois-Suomi
Toimenpidekokonaisuus 1: Osaaminen ja työn murros
Toimenpidekokonaisuus 2: Syrjäytymisen ja eriarvoisuuden vähentäminen

Tavoitellut muutokset nykyiseen EAKR-sisältöön
Ilmastotoimiin aikaisempaa laajempi, horisontaalinen sisältö
Pk-yritysten kasvua edistävät julkiset investoinnit mahdolliseksi (ml. pienen mittakaavan
liikenneinfrastruktuuri ja laajakaistainfrastruktuuri)
TKI-ekosysteemien toimijoiden kytkeytyminen aikaisempaa paremmin kansainvälisiin arvoverkkoihin.
Kansainvälinen yhteistyö mahdolliseksi.
Pilotointi, demonstraatiot ja yhteiskehittäminen aikaisempaa vahvemmin

Digitalisaation hyödyntäminen yksityisen ja julkisen sektorin haasteissa (mm. alustatalouden mahdollisuudet,
koulutus, liikenne, älykaupungit, älymaaseutu)
Liikenteen kehittäminen aikaisempaa laajemmin
Osaamiseen liittyviä sisältöjä myös EAKR-rahoitukseen (innovaatio-, liiketoiminta- ja KV-osaaminen)
Rahoitusinstrumentit palvelemaan paremmin Itä- ja Pohjois-Suomen kasvuyritysten vakuus- ja
kokonaisrahoitusta ja riskinkantokykyä pääomarahoitusinstrumentein
Kuntien huomiointi paremmin ohjelmassa

Tavoitellut muutokset ESR-sisältöön
Työllisyys- ja elinkeinopolitiikkaa pitää lähentää toisiinsa
Älykkään erikoistumisen tukeminen myös ESR-toimenpitein
Koulutuksen ja tutkimuksen innovaatiopotentiaalin parempi hyödyntäminen kasvun
tukena
Ylimaakunnallisuus innostavaksi ja tarvelähtöiseksi
Työperäiseen maahanmuuttoon yrityslähtöisiä ratkaisuja
Tulospohjaisuus käyttöön työllisyys- ja koulutushankkeissa
Palvelujen saavutettavuuteen parannuksia harvan asutuksen alueella
Yrittäjyyteen ja pk-yritysten osaamiseen ja johtamiseen ja muutoksiin sopeutumiseen
lisää tukea
Työn murroksesta kohti täystyöllisyyttä työn ja työvoiman liikkuvuutta edistämällä
Yksilölliset koulutusratkaisut mahdollisiksi rahastomallilla
Hyvinvointieroihin puuttuminen selkeämmin mukaan

Tukimuodot ohjelmakaudella 2021-2027
Alueellinen kehittämistuki (sis. elinkeinoelämän kehittämistä tukevan TKI-infrastruktuurin rahoitus)
Suorat yritystuet
Selvitettävä myös muut yritystoimintaa tukevat rahoitusinstrumentit (Invest EU, räätälöidyt rahoitusinstrumentit)
sekä yritysryhmähankkeet
Investointituki kasvua edistäviin julkisiin investointeihin (vrt. työllisyysperusteinen investointituki, perusrakenteen
investointituki), ml. pk-yritysten kasvua tukevat pienimuotoiset liikenneinfrat ja laajakaistayhteydet
Työllisyyteen, osaamiseen ja sosiaaliseen osallisuuteen liittyvät kehittämishankkeet

Työvoimapoliittisia toimia pitää pystyä sisällyttämään ESR-rahoitukseen
Tulosperusteiset rahoitusmallit ESR-toimiin
Selvitettävä koulutusrahastot

Yritysten osallistuminen kehittämishankkeisiin tehtävä aikaisempaa helpommaksi (selvitettävä valtiontukisääntelyä
ja notifiointia)
Kansainväliset toimet oltava mahdollisia

Rakennerahastojen, CAP27-suunnitelmaan ja
EMKR-varoihin sisältyvien toimenpiteiden
yhteensovitus
Rahastojen yhteen sovitettavia teemoja:
• yritysten kehittäminen, osaaminen, ympäristötoimet, infrastruktuurirakentaminen ja digitalisaatio
Ohjelmien valmistelun edetessä tulee tarkentaa erityisesti yhteensovitusta seuraavista asioista:
• laajakaistarakentaminen, bio- ja kiertotalous, matkailu, elintarviketeollisuus, kalaan perustuvaan yritystoiminta,
maaseudun yritystoiminnan kehittäminen ja paikallislähtöinen kehittäminen
Laajakaistaverkkojen rakentaminen on tehtävä ensisijaisesti kansallisilla varoilla, mutta lisäksi esitetään, että
laajakaistarakentaminen sisältyy sekä rakennerahasto-ohjelmaan että CAP27 suunnitelmaan.
Rahastojen kesken pyritään täydentävyyteen, mikä ei kuitenkaan tarkoita poissulkevia rajauksia työnjaossa.
Yhteensovitus tehdään alueellisella tasolla, keskeisenä yhteensovittamisen välineenä maakuntaohjelmat ja niiden
toimeenpanosuunnitelmat. Asiakasrajapinnassa tehtävä yhteensovitus on keskeisessä roolissa.

IP tavoitteet uudelle ohjelmakaudelle
Lähtökohtana oltava alueelliset kehittämishaasteet ja niihin pohjautuvat tavoitteet valtakunnallinen toiminta alueiden tarpeisiin perustuvaksi
Itä- ja Pohjois-Suomeen oma ohjelma ja sen toteuttamiseen riittävä rahoitus - Itä- ja
Pohjois-Suomen harvaan asutukseen perustuva erityismääräraha (NSPA) tulee olla täysin
EAKR-rahoitusta ja se tulee kohdentaa kokonaisuudessaan IP-alueen kehittämistarpeisiin
- NSPA-tuen nosto 45€/hlö
Yritysten uudistuminen ja tukitoimenpiteet välttämättömiä Itä- ja Pohjois-Suomen kasvulle
Pk yritysten toimintaympäristön parempi saavutettavuus
Vähähiilisyyden edistäminen tulee valtavirtaistaa
Työllisyyden edistämisen perustana on vaikuttava alueellinen elinkeinopolitiikka ja osaava
työvoima
Osaamisen uudistaminen ja koulutuksen saatavuus keskeistä alueiden kasvulle
Osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen tukee alueiden kehittymistä ja ihmisten
hyvinvointia
Ulkorajayhteistyön mahdollistaminen tulevaisuudessa

Olkaa hyvä!

